Primer. Per decret de la Presidència núm. 283 de data 9 d’abril de 2019 es va prendre
els següents acords: declarar vàlid l’expedient de contractació per procediment obert
simplificat sumari i tramitació ordinària per a la contractació de subministrament de
material informàtic i de telecomunicacions per al Consell Comarcal del Baix Penedès;
aprovar els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques que han de
regir l'adjudicació del contracte; aprovar despesa contra les aplicacions
19.01.491.62600 i 19.01.9201.22799 per un import conjunt de 9.779,51€; adquirir el
compromís que en el pressupost dels exercicis 2020 i 2021existirà crèdit suficient per
atendre la despesa derivada d’aquest contracte; acordar l’obertura de la fase de
licitació, publicant l’anunci al perfil del contractant, juntament la resolució d’aprovació
de l’expedient, la memòria justificativa, els plecs i la resta de documentació a que fa
referència l’art. 63 LCSP i, finalment, donar compte al ple en la immediata sessió que
tingui.

Tercer. Les característiques essencials del contractes són:












Descripció de la prestació:
o L'objectiu principal poder disposar d'un proveïdor que subministri el material
d'informàtica i telecomunicació que sigui necessari per satisfer les necessitats
del Consell Comarcal del Baix Penedès en aquests àmbits.
Amb aquesta finalitat, es defineix una llista, a la prescripció 2 del plec de
prescripcions tècniques del material que ordinàriament s'usa al Consell
Comarcal i que és susceptible de ser adquirit tan en ampliacions de la
infraestructura existent, com en el manteniment i reparació de dispositius que
presentin anomalies en el seu funcionament.
Pressupost de licitació:
o 28.536,00 € sense IVA 34.528,56 € IVA inclòs (21,00%)
Durada del contracte:
o 2 anys
Àmbit geogràfic:
o Baix Penedès
Termini de presentació d'ofertes:
o 30/04/19 23:59 h
Valor estimat del contracte:
o 28.536,00 € sense IVA
Subhasta electrònica:
o No
Contracte harmonitzat:
o No
Es preveuen modificacions als plecs:
o No
Criteris d'adjudicació:
 Ponderació: 60.00 - Criteri: Oferta econòmica

DECRET

Salvador Ester Casals (2 de 2)
SECRETARI
Data Signatura: 13/05/2019
HASH: de6fc1a6dc9628252d73bd4697307a10

Segon. El dia 11 d’abril, a les 15:30 hores es va publicar a la Plataforma de
Contractació publica l’anunci corresponent.
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Eva Maria Serramià Rofes (1 de 2)
PRESIDENTA
Data Signatura: 10/05/2019
HASH: cd817e3d71c254720591edb7042b1b4c

DECRET DE PRESIDÈNCIA

Ponderació: 15.00 - Criteri: Proposició de servei post-venda i
assistència tècnica
 Ponderació: 25.00 - Criteri: Acreditació HP Gold Partner o similar
S'accepten variants:
o No
Codi CPV:
o 30200000
Garantia provisional:
o No
Solvència econòmica i financera
o Mitjà de solvència:
o Xifra anual de negoci
o Descripció:
o Volum anual de negocis en l'àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor
dels tres darrers disponibles, per import no inferior a una vegada i mitja al valor
anual del contracte
Solvència tècnica i professional
o Mitjà de solvència:
o Treballs realitzats
o Descripció:
o Relació dels principals serveis o treballs en els darrers tres anys, de
característiques similars als de l'objecte del contracte (3 primers dígits CPV).
Aquesta relació s'ajustarà o eliminarà en empreses de nova creació d'antiguitat
inferior a 5 anys
o Mitjà de solvència:
o Tècnics o unitats tècniques
o Descripció:
o Personal directiu i/o tècnic que es disposa per a l'execució del contracte, la
qualificació tècnica i si formen part o no de la plantilla estable de l'empresa
o Mitjà de solvència:
o Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte
o Descripció:
o Instal·lacions, la maquinària, l'equip tècnic que disposen per a l'execució del
contracte






Quart. Dins del termini de presentació adés citat s’han presentat les proposicions,
segons resulta del certificat de “l’Eina Sobre Digital Contractació pública eLicita” signat
electrònicament per “Plataforma de Contractació Pública, data i hora 02.05.2019
09.15:20”, i que consta a l’expedient administratiu, amb les següents dades
«Certificat de l'eina Sobre Digital
Per a la licitació corresponent a "Subministrament de material informàtic i de
telecomunicacions" amb el codi d'expedient "2098/2018" que finalitza el termini per a la
presentació d'ofertes el dia 30/04/2019, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant
l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:
Denominació social NIF Data d'entrada Hora d'entrada Registre d'entrada





DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS D’OFICINA, S.L. –
SERTEC B60329836 26/04/2019 17:07:59 2019-E-RC-3649
TECNOCAT SA A12268918 29/04/2019 16:32:11 2019-E-RC-3694
TEKNOSERVICE, S. L. B41485228 30/04/2019 16:40:07 2019-E-RC-3758
ICOT, S.A. A43132422 30/04/2019 17:17:57 2019-E-RC-3759»

Número : 2019-0380 Data : 10/05/2019
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DECRET



Cinquè. D’acord amb el que estableix el PCAP (Clàusula 6. Procediment d’adjudicació
i formalització), l’òrgan de contractació, auxiliat pel servei de contractació adscrit a la
Secretaria General, ha procedit a l’obertura del sobre únic de les proposicions
presentada. Aquest sobre digital estava integrat pels documents: annex 1 (declaració
responsable), annex 2 (proposició valorable per aplicació de fórmules) i annex tècnic
(preus unitaris). Així mateix, les empreses poden incloure el DEUC i altra
documentació que considerin.
En primer lloc, s’ha comprovat que cada licitador hagi complimentat correctament el
document annex 1, resultant la comprovació positiva en tots els licitadors. En segon
lloc, s’han introduït les dades de les proposicions (annex 2) al dispositiu electrònic i
s’ha determinat de forma automàtica el licitador que ha obtingut la major puntuació.
Oferta 1 Sertec

Oferta que és valora, euros, IVA INCLÓS

30.871,07 €

Oferta 3 TeknoService
Oferta que és valora, euros, IVA INCLÓS

30.199,78 €

Oferta 4. ICOT
Oferta que és valora, euros, IVA INCLÓS

29.357,27 €
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Oferta 2 Tecnocat

Número : 2019-0380 Data : 10/05/2019

33.852,52 €

DECRET

Oferta que és valora, euros, IVA INCLÓS

Empresa licitadora
ICOT, S.A. A43132422 30/04/2019 17:17:57 2019-E-RC-3759»
TEKNOSERVICE, S. L. B41485228 30/04/2019 16:40:07 2019-E-RC-3758
TECNOCAT SA A12268918 29/04/2019 16:32:11 2019-E-RC-3694
DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS D’OFICINA,
S.L. – SERTEC B60329836 26/04/2019 17:07:59 2019-E-RC-3649

Puntuació
obtinguda
100,00
98,33
97,06
92,03

Sisè. En relació amb l’oferta amb major puntuació s’ha constatat que no està incursa
en presumpció d’anormalitat, d’acord amb el sistema a què fa referència la clàusula
administrativa particular 6.5 PCAP, amb el següent càlcul i representació gràfica.
Ofertes
1 - OFERTA
2 - OFERTA
3 - OFERTA
4 - OFERTA

Qi / Pi
1,18
1,30
1,32
1,36

DECRET

La relació ordenada de les proposicions segons la major puntuació obtinguda:
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També s’ha constatat que cap de les ofertes no superi el PBL.

Número : 2019-0380 Data : 10/05/2019

Cal deixar constància que l’oferta número 3, corresponent a TeknoService, incorre a
l’error d’indicar que la seva oferta “Annex 2” és de «preu total (IVA inclòs) de (vint i
quatre mil nou-cents cinquanta-vuit euros i quaranta-nou cèntims 24.958,49 Euros)».
Això no obstant, quan es comprova al seu annex de preus unitaris inclòs al fitxer tipus
xlsx denominat: 20181204_Annex2.V001R005, es veu clarament que 24.958,49 era
abans d’IVA, i que la seva oferta, IVA inclòs, és realment de 30.199,78 €, import sobre
el qual s’ha valorat l’oferta.:

Setè. Seguidament, s’ha realitzat la consulta al Registre Electrònic d’Empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya, a l’AEAT i a la TGSS, obtenint-se el
corresponents certificats, que s’han incorporat a l’expedient, i amb la qual cosa
es considera completada i correcta la documentació aportada per l’empresa
classificada en primer lloc.
Vist allò que disposa la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic
i, particularment, els articles; 14; 159, 346.3; la Disposició addicional 2a i 3a i la
fiscalització prèvia favorable de la Intervenció de Fons,
DECRETO:

SEGON. Disposar la despesa de 7.714,84 € a càrrec de la partida 19.01.491.62600 i
de 600,00 € a càrrec de la partida 19.01.9201.22799, a favor d’ ”Informàtica i
Comunicacions de Tarragona, S.A.” (ICOT), així com mantenir el compromís de
despesa pels exercici 2020 i 2021.

QUART. Formalitzar el contracte en els 5 dies següents a partir de la tramesa de la
notificació de l’adjudicació, mitjançant la signatura de l’acceptació pel contractista de la
resolució d’adjudicació.
CINQUÈ. Comunicar l’adjudicació d’aquest contracte al Registre públic de contractes
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’art. 1.2 de l’ordre
ECO/294/2015, de 18 de setembre.

DECRET

TERCER. Notificar la resolució a les empreses adjudicatària i licitadores, i publicar-los
simultàniament al perfil contractant.

Número : 2019-0380 Data : 10/05/2019

PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament a dalt referenciat a l’empresa
“Informàtica i Comunicacions de Tarragona, S.A.” (ICOT), CIF: A43132422, amb
domicili al c/ del Plom, 13-15 Nau 9 del Pol. Ind. Riu Clar 43006 – Tarragona, per un
import IVA inclòs de 29.357, 27 €

El Vendrell (Baix Penedès),
La presidenta

El secretari

Eva M. Serramià Rofes

Salvador Ester Casals
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SISÈ. Donar compte al Ple d’aquest acords a la propera sessió que tingui.

