Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

DECRET
“Adjudicar el contracte relatiu a l’adquisició d’equipament informàtic per al lloc
de treball de la Diputació de Barcelona” (exp. núm. 2018/0020781)
Fets
1. Per decret núm. 5303 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i
Societat de la Informació, de 30 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de
recurs especial, relatiu a l’adquisició d’equipament informàtic per al lloc de treball
de la Diputació de Barcelona, que es constitueix per mitjà de dos lots, amb un
pressupost base de licitació que es fixa en la quantitat de 289.069,00 €, IVA inclòs,
desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost IVA exclòs
238.900,00 €
-

El pressupost màxim del LOT 1 (Adquisició de 100 ordinadors personals, 500
monitors i 300 discs durs interns, és de 181.379,00 € IVA inclòs, (149.900,00 €,
més 31.479,00 € en concepte de 21% d’IVA), d’acord amb les previsions de les
clàusules 2.1, 2.2 i 2.3 del Plec de prescripcions tècniques (PPT) i es
desglossa en els conceptes següents:
o
o
o

-

21 % IVA
50.169,00 €

Adquisició de 100 ordinadors personals amb un pressupost màxim de
65.000,00 €, més 13.650,00 € en concepte de 21% d’IVA.
Adquisició de 500 monitors amb un pressupost màxim de 67.500,00 €, més
14.175,00 € en concepte de 21% d’IVA.
Adquisició de 300 discos durs interns amb un pressupost màxim de
17.400,00 €, més 3.654,00 € en concepte de 21% d’IVA.

El pressupost màxim del LOT 2 (Adquisició de 100 ordinadors personals
portàtils) és de 107.690,00 € IVA inclòs, (89.000,00 € més 18.690,00 € en
concepte de 21% d’IVA), d’acord amb la previsió de la clàusula 3 del PPT.

2. El corresponent anunci de licitació es va publicar en el DOUE S88 de data 7 de maig
de 2019 i al perfil de contractant de la Diputació de Barcelona de la mateixa data.
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 12 de juny de
2019, va obrir els sobres A de la documentació de les següents empreses
presentades:
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Plica núm. 1: ID GRUP SA, es presenta als lots 1 i 2.
Plica núm. 2: TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU, es presenta als lots 1 i 2.
Plica núm. 3: INFOREIN SA, es presenta als lots 1 i 2.
Plica núm. 4: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, es presenta al lot 2.
Plica núm. 5: SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA, es presenta al lot 2.
Plica núm. 6: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA
(ICOT), es presenta als lots 1 i 2.
4. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 19 de juny de
2019, va obrir els sobres B corresponents als criteris avaluables de forma automàtica
de totes les empreses presentades i admeses, que van presentar les ofertes següents:


L’empresa ID GRUP SA va presentar l’oferta següent pels lots 1 i 2:

 Proposició econòmica: LOT 1
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors personals: 65.000,00 €

60.500,00€

500 monitors: 67.500,00 €

63.450,00€

300 discs durs interns: 17.400,00 €

10.200,00€

 Proposició tècnica de criteris automàtics:
-

Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals:
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria del disc: 256 GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria del disc a 500 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora

-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals :
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria a 16 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
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 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €

74.495,00€

 Proposició tècnica de criteris automàtics
Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils

-

Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora



L’empresa
TELEFÓNICA
SOLUCIONES
DE
INFORMÁTICA
Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU va presentar l’oferta següent pels lots 1 i
2:

 Proposició econòmica: LOT 1
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors personals: 65.000,00 €

62.569,00 €

500 monitors: 67.500,00 €

67.371,00€

300 discs durs interns: 17.400,00 €

11.240,41€

 Proposició tècnica de criteris automàtics:
-

Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals:
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria del disc: 256 GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria del disc a 500 GB

X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
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-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals :
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria a 16 GB

X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €

78.213,40€

 Proposició tècnica de criteris automàtics
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora



L’empresa INFOREIN SA va presentar l’oferta següent pels lots 1 i 2:

 Proposició econòmica: LOT 1
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors personals: 65.000,00 €

55.300,00 €

500 monitors: 67.500,00 €

66.000,00 €

300 discs durs interns: 17.400,00 €

11.100,00 €

 Proposició tècnica de criteris automàtics:

Registre de Decrets: Decret Núm. 9165 de data 05/08/2019

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 27cad58340c77df5b74c Adreça de validació:

Pàgina 4

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Servei de Contractació

-

Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals:
Marqueu
amb X
X

Memòria mínima obligatòria del disc: 256 GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria del disc a 500 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals :
Marqueu
amb X
X

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria a 16 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €

73.100,00 €

 Proposició tècnica de criteris automàtics
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

Marqueu
amb X
X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora



L’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL va presentar l’oferta següent pel
lot 2:

 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)
100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €
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 Proposició tècnica de criteris automàtics
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

Marqueu
amb X
X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora

L’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA va presentar l’oferta
següent pel lot 2:



 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €

796€ (*)

*S’observa que l’empresa presenta una oferta la qual s’interpreta que l’import
ofert es per preu unitari per ordinador. La Mesa acorda per unanimitat demanar un
aclariment a l’empresa.

-

Proposició tècnica de criteris automàtics
Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils
Marqueu
amb X
Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora



L’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA (ICOT)
va presentar l’oferta següent pels lots 1 i 2:

 Proposició econòmica: LOT 1
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors personals: 65.000,00 €

54.500,00€

500 monitors: 67.500,00 €

65.000,00€
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300 discs durs interns: 17.400,00 €

7.800,00€

 Proposició tècnica de criteris automàtics:
-

Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals:
Marqueu
amb X
X

Memòria mínima obligatòria del disc: 256 GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria del disc a 500 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals :
Marqueu
amb X
X

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria a 16 GB
Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora
 Proposició econòmica: LOT 2
Preu màxim
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

100 ordinadors portàtils: 89.000,00 €

72.000,00 €

 Proposició tècnica de criteris automàtics
-

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

Marqueu
amb X
X

Si no marqueu l’opció, s’entendrà que no oferiu la millora

5. Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
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PER AL LOT 1:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu ....................................................................................... fins a 92 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
La suma dels conceptes, els quals estaran desglossats, i, per separat hauran d’igualar
o disminuir en la seva oferta cada un dels conceptes tal com estableix la clàusula 1.3
del present plec en referència al Lot 1.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
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Criteri 2: Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals........ 4 punts
S’atorgaran 4 punts si s’amplia la memòria del disc dels 100 ordinadors personals
prevista en la clàusula 2.1 del PPT a 500 GB.
Mínim memòria obligatori: 256 GB
Ampliació memòria a: 500 GB

0 punts
4 punts

Criteri 3: Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals.......................4 punts
S’atorgaran 4 punts si s’amplien la memòria dels 100 ordinadors personals prevista en
la clàusula 2.1 del PPT a 16GB
Mínim memòria obligatori: 8 GB
Ampliació memòria a: 16 GB

0 punts
4 punts

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
PER AL LOT 2:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri 1: Preu .............................................................................................. fins a 93
punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la
màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en
més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
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- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes
que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en aquest
supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és inferior a tres, la nova
mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en
la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a
la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article
42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més
baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 2: Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils.........................7 punts
S’atorgaran 7 punts si s’amplien la memòria dels 100 ordinadors portàtils prevista en
la clàusula 3 del PPT a 16GB.
Mínim memòria obligatori cl. 3 PPT: 8 GB
Ampliació memòria a: 16 GB

0 punts
7 punts

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
6. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 19 de juny de
2019, va calcular, en primer lloc, el llindar de la baixa anormal en relació a les ofertes
econòmiques i, en segon lloc, la puntuació obtinguda per les empreses presentades
pel lot 1 en els criteris 2 i 3, i la puntuació obtinguda per les empreses del lot 2 en el
criteri 2, observant que, d’acord amb la clàusula 1.15 del PCAP, les ofertes
presentades no eren anormalment baixes, per la qual cosa va calcular la puntuació
total de cada empresa, obtenint l’ordre de classificació que resta com segueix:
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LOT 1
EMPRESES

ICOT S.A.

INFOREIN SA

ID GRUP

100
ordinaros
personals 65.000,00
€
500
monitors:
67.500 €
300
discs
durs
interns: 17.400 €
total oferta licitador

54.500,00 €

55.300,00 €

60.500,00 €

TELEFONICA
SOLUCIONES DE
INFORMATICA
Y
COMUNICACIONES
DE ESPAÑA SAU
62.569,00 €

65.000,00 €

66.000,00 €

63.450,00 €

67.371,00 €

7.800,00 €

11.100,00 €

10.200,00 €

11.240,41 €

127.300,00 €

132.400,00 €

134.150,00 €

141.180,41 €

OFERTA TOTAL

EMPRESES
ICOT SA
INFOREIN SA
ID GRUP
TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA
Y
COMUNICACIONES
DE ESPAÑA SAU
LLINDAR

127.300,00 €
132.400,00 €
134.150,00 €

DIFERÈNC
IA

22.600,00 €
17.500,00 €
15.750,00 €

PUNTS

70,44 €
54,54 €
49,09 €

AMPLIACIO
MEMORIA
MINIMA
DISC A 256
GB
0
0
0

AMPLIACIO
MEMORIA
A 500 GB

MEMORIA
MINIMA
OBLIGATORIA
8GB
0
0
0

AMPLICIO
MEMORIA
A 16 GB

TOTAL
PUNTS
70,44€
54,54 €
49,09 €

ORDRE
1
2
3

35,18 €

4

suma
altres
criteris
0
0
0

4
141.180,41 €

8.719,59 €

27,18 €

120.381,84

29.518,16 €

92,00 €

4

8

LOT 2
MEMORIA
MINIMA
8GB

EMPRESES

DIFERENCIA

ABAST SYSTEMS
SOLUTIONS SL

73.990,00€

15.010,00 €

65,57

0

65,57

3

0

ICOT SA

72.000,00€

17.000,00 €

74,26

0

74,26

1

0

INFOREIN SA

73.100,00€

15.900,00 €

69,45

0

69,45

2

0

ID GRUP

74.495,00€

14.505,00 €

63,36

63,36

4

0

TELEFONICA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA
Y
COMUNICACIONES
DE ESPAÑA SAU

78.213,40€

10.786,60 €

47,12

7

54,12

5

7

SAYTEL
SERVICIOS
INFORMATICOS
SA (*)

79.600,00€

9.400,00 €

41,06

7

48,06

6

7

LLINDAR

PUNTS

AMPLIACIO
A 16 GB

TOTAL
PUNTS

suma
altres
criteris

PREU
OFERT

ORDRE

67.709,76€ 21.290,24 €
93,00
(*) Oferta resultant de multiplicar el preu unitari per 100 ordinadors.
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7. En aquesta mateixa sessió de data 19 de juny de 2019, la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència, va proposar per unanimitat demanar un aclariment de l’oferta
presentada per l’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA respecte a si és
per preu unitari o per preu total i, així mateix, va proposar a l’òrgan de contractació
l’adjudicació relativa a “l’Adquisició d’equipament informàtic per al lloc de treball
de la Diputació de Barcelona”, a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE
TARRAGONA, SA (ICOT), amb NIF A43132422, condicionada a la ratificació de
l’esmentat aclariment, d’acord amb la seva oferta:
 Proposició econòmica: Lot 1
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus % IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

100 ordinadors personals: 54.500,00€

21

11.445,00 €

65.945,00 €

500 monitors: 65.000,00 €

21

13.650,00 €

78.650,00 €

300 discs durs interns: 7.800,00 €

21

1.638,00 €

9438,00 €

 Proposició tècnica de criteris automàtics:
-

Ampliació de la memòria del disc dels 100 ordinadors personals:

Memòria mínima obligatòria del disc: 256 GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria del disc a 500 GB

-

Marqueu
amb X
X

Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors personals :

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 2.1 PPT)
Ampliació de la memòria a 16 GB

Marqueu
amb X
X

 Proposició econòmica: Lot 2
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

100 ordinadors portàtils: 72.000,00 €

21

15.120,00 €

87.120,00 €
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 Proposició tècnica de criteris automàtics
Ampliació de la memòria dels 100 ordinadors portàtils

-

Marqueu
amb X
X

Memòria mínima obligatòria: 8GB (cl. 3 PPT)
Ampliació de la memòria a 16GB

8. En data 20 de juny de 2019, l’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS SA, en
resposta a l’aclariment, ha manifestat que la seva oferta era per preus unitaris, amb la
qual cosa la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació esdevé definitiva.
9. Cal disposar la despesa de 241.153,00 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta contractació,
i reajustar comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades inicialment per
adequar-les als imports de les ofertes econòmiques de l’empresa proposada com a
adjudicatària, d’acord amb el detall següent:
- LOT 1: Adquisició de 100 ordinadors personals, 500 monitors i 300 discs
durs interns:
Exercici
2019
2019
2019
2019
2019

Import
46.209,90 €
77.016,50 €
15.403,30 €
7.701,65 €
7.701,65 €

Orgànic
14200
14200
14200
14200
14200

Programa
92600
92600
17230
23111
17232

Econòmic
62601
63600
63600
62600
62600

- LOT 2: Adquisició de 100 ordinadors personals portàtils:
Exercici
2019
2019

Import
34.848,00 €
52.272,00 €

Orgànic
14200
14200

Programa
33210
33210

Econòmic
62601
63600

Fonaments jurídics
1. De conformitat amb la clàusula 1.15 del Plec de clàusules administratives particulars
les ofertes presentades per les empreses admeses en aquest procés de licitació no
eren anormalment baixes.
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
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3. La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de l’Àrea
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, d’acord amb el que preveu l’apartat
setè II.1.a) del decret de la Presidència núm. 8924 de data 23 de juliol de 2019,
modificat per decret núm. 8985 de data 26 de juliol de 2019 (publicats al BOPB de
dates 25 i 30 de juliol de 2019, respectivament).
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 19 de juny de 2019, la contractació
subjecta a regulació harmonitzada, relativa a l’adquisició d’equipament informàtic
per al lloc de treball de la Diputació de Barcelona, a les empreses següents:
- LOT 1: Adquisició de 100 ordinadors personals, 500 monitors i 300 discs
durs interns, a l’empresa INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA,
SA (ICOT), amb NIF A43132422, per un import de 127.300,00 € més 26.733,00 €
en concepte de 21% d’IVA.
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus % IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

100 ordinadors personals: 54.500,00€

21

11.445,00 €

65.945,00 €

500 monitors: 65.000,00 €

21

13.650,00 €

78.650,00 €

300 discs durs interns: 7.800,00 €

21

1.638,00 €

9.438,00 €

- LOT 2: Adquisició de 100 ordinadors personals portàtils, a l’empresa
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA (ICOT), amb NIF
A43132422, per un import de 72.000,00 € més 15.120,00 € en concepte de 21%
d’IVA.
Segon. DISPOSAR la despesa de 241.153,00 € (IVA inclòs), derivada d’aquesta
contractació, i reajustar comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades
inicialment per adequar-les als imports de les ofertes econòmiques de l’empresa
proposada com a adjudicatària, d’acord amb el detall següent:
- LOT 1: Adquisició de 100 ordinadors personals, 500 monitors i 300 discs
durs interns:
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Exercici
2019
2019
2019
2019
2019

Import
46.209,90 €
77.016,50 €
15.403,30 €
7.701,65 €
7.701,65 €

Orgànic
14200
14200
14200
14200
14200

Programa
92600
92600
17230
23111
17232

Econòmic
62601
63600
63600
62600
62600

- LOT 2: Adquisició de 100 ordinadors personals portàtils:
Exercici
2019
2019

Import
34.848,00 €
52.272,00 €

Orgànic
14200
14200

Programa
33210
33210

Econòmic
62601
63600

Tercer. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Presidència, reunida en sessió de data 19 de juny de 2019:
- LOT 1: Adquisició de 100 ordinadors personals, 500 monitors i 300 discs
durs interns:
Resta en segon lloc l’empresa INFOREIN SA, en tercer lloc l’empresa ID GRUP SA,
en quart i últim lloc l’empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES DE ESPAÑA SAU.
- LOT 2: Adquisició de 100 ordinadors personals portàtils:
Resta en segon lloc l’empresa INFOREIN SA, en tercer lloc l’empresa ABAST
SYSTEMS SOLUTIONS SL, en quart lloc l’empresa ID GRUP SA, en cinquè lloc
l’empresa TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
DE ESPAÑA SAU, en sisè i últim lloc l’empresa SAYTEL SERVICIOS
INFORMATICOS SA.
Quart. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte
electrònicament quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es
produirà abans del transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de la present resolució.
Cinquè. NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Sisè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona i en el DOUE.

Registre de Decrets: Decret Núm. 9165 de data 05/08/2019

Secretaria general

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 27cad58340c77df5b74c Adreça de validació:

Pàgina 15

Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2018/0020781

Objecte
Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència

DIR. SERVEIS TECNOLOGIES I SIST. CORPOR.
Ser. Contractació
D0504SE01 Subministraments obert
Decret Adjudicació Contractació Adquisició d'equipament informàtic per al lloc
de treball de la Diputació de Barcelona
Adjudicar la contractació relativa a l'adquisició d'equipament informàtic per al
lloc de treball de la Diputació de Barcelona
INFORM. I COMUN. DE TARRAGONA SA - A43132422
1903003106 - 154.033,00€ IVA inclòs
1902900478 - -8.228,00€ IVA inclòs
1902900479 - -12.342,00€ IVA inclòs
1902900477 - -1.367,30€ IVA inclòs
1903003111 - 87.120,00€ IVA inclòs
1902900473 - -8.203,80€ IVA inclòs
1902900475 - -2.734,60€ IVA inclòs
1902900476 - -1.367,30€ IVA inclòs
1902900474 - -13.673,00€ IVA inclòs
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
CF/BRV (49358)
D 5303/2019

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Carles Manel Barnés Garcia (SIG)
Promotor
Coordinador/a
CPISR-1 C Jordi Pericàs Torguet

Acte
Proposa

Data acte
30/07/2019, 13:32

Proposa

30/07/2019, 17:03

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Informat de
conformitat (f.l.p.)

02/08/2019, 11:59

President/a delegat d'àrea

Carlos Ruíz Novella (SIG)

Resol

05/08/2019, 07:50

Secretària General

CPISR-1 C Beatriz Espinàs Vijande
(accidental)

Dóna fe, als efectes 05/08/2019, 11:47
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018
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