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Vicens Estanyol Bardera, secretari accidental de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 14 d'agost de 2019 ha
dictat la següent resolució
"Per Decret d'Alcaldia de 29 de maig de 2019 es va iniciar i aprovar l'expedient de
contractació de subministrament de llicències de manteniment de maquinari i
programari, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte va ser l'obert simplificat
abreujat, atenent a un sol criteri de valoració, en virtut dels articles 131 i 159.6 de la
LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el passat 17 de juny, havent-se
presentat les següents licitacions:
LOT 1: Subministrament de llicències de manteniment de maquinari i programari
Aruba:
1.- Informàtica i Comunicacions Tarragona SA, amb NIF número A43132422
2.- Servicios Microinformàtica SA , amb NIF número A25027145
LOT 2: Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Hewlett
Packard:
1.- Informàtica i Comunicaciones Tarragona SA, amb NIF número A43132422
LOT 3: Subministrament de llicències de manteniment de maquinaria Cisco:
1.- Abast Systems & Solutions SL, amb NIF número B59104612
2.- Comsa 98 SL, amb NIF número B62437157
3.- Saytel Servcicios Informàticos SA, amb NIF número A61172219
3.- Impala Network Solutions SL, amb NIF número B60696721
LOT 4: Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Quantum:
1.- Abast Systems & Solutions SL, amb NIF número B59104612
2.- Saytel Servcicios Informàticos SA, amb NIF número A61172219
3.- Impala Network Solutions SL, amb NIF número B60696721
LOT 5: Subministrament de llicències de manteniment de maquinari Brocade: No
s'ha presentat cap oferta.
Atès que una vegada revisades les ofertes presentades es comprova que les
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ofertes següents no compleixen algun dels requisits establerts en el plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques d'obligat compliment:
- IMPALA NETWORK SOLUTIONS SL, ha presentat l'oferta sense encriptació,
contravenint l'especificat al punt 1 de la clàusula 9 del plec de Condicions
Administratives Particulars que regeix aquesta licitació.
- SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, es troba en el supòsit d'oferta
anormalment baixa, en la licitació del LOT 1, en els termes de la clàusula 8 del
PCAP, que es remet a l'article 85 del RGLCAP, que recull que es consideraran, en
principi, desproporcionades o temeràries, les ofertes que concorrin dos licitadors,
l'oferta que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a la mitjana de les altres
ofertes. Per a la qual cosa proposa donar-li audiència per tal que justifiqui les seves
condicions relatives a la seva oferta presentada d'acord amb el que disposa l'article
149 de la LCSP.
- SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA, es troba en el supòsit d'oferta
anormalment baixa, en la licitació del LOT 4 - Manteniment de maquinari Quantum,
en els termes de la clàusula 8 del PCAP, que es remet a l'article 85 del RGLCAP,
que recull que es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries, les
ofertes que concorrin dos licitadors, l'oferta que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a la mitjana de les altres ofertes. Per a la qual cosa proposa donar-li
audiència per tal que justifiqui les seves condicions relatives a la seva oferta
presentada d'acord amb el que disposa l'article 149 de la LCSP.
En data 28 de juny de 2019, es demana a les empreses Servicios Microinformatica
SA, amb NIF A25027145 i a l'empresa Saytel Servicios Informáticos SA, amb NIF
A61172219, perquè en un termini de 5 dies hàbils justifiqui els seus preus
mitjançant un estudi econòmic i ratifiqui que poden complir totes les condicions del
Plec de Condicions Tècniques.
La documentació relativa a aquesta justificació cal presentar-la a través de la seu
electrònica
de
l'Ajuntament
de
Girona:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/
L'empresa Saytel Servicios Informáticos SA, va aportar la documentació requerida
dins el termini concedit a tal efecte (R.E. 2019054887 de 2 de juliol de 2019), a
través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, justificant la seva oferta de
forma suficient, mitjançant una explicació raonada dels seus costos.
L'empresa Servicios Microinformática SA, va aportar la documentació requerida dins
el termini concedit a tal efecte (R.E. 2019055367 de 3 de juliol de 2019), a través de
la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, justificant la seva oferta de forma
suficient, mitjançant una explicació raonada dels seus costos.
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret d'Alcaldia
de 4 de juny de 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en materia de
contractació al regidor de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior.
PRIMER.- Que es donin per avaluades les ofertes presentades mitjançant les
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formules establertes en el Plec de clàusules administratives reguladores de la
contractació del subministrament de llicències de manteniment de maquinari i
programari.
LOT 1.- L'oferta presentada per l'empresa Servicios Microinformatica SA, amb NIF
número A25027145, es l'oferta més avantatjosa de les dues presentades, que obté
una puntuació final de 100 punts.
LOT 2.- L'oferta presentada per l'empresa Informàtica i Comunicaciones Tarragona
SA, amb NIF número A43132422, es la única i obté una puntuació de 100 punts.
LOT 3.- L'oferta presentada per l'empresa Saytel Servcicios Informàticos SA, amb
NIF número A61172219, es l'oferta més avantatjosa de les tres presentades, que
obté una puntuació final de 100 punts.
LOT 4.- L'oferta presentada per l'empresa Saytel Servcicios Informàticos SA, amb
NIF número A61172219, es l'oferta més avantatjosa de les dues presentades, que
obté una puntuació final de 100 punts.
SEGON.- ADJUDICAR el subministrament de llicències de manteniment de
maquinari i programari:
LOT 1.- Llicències de manteniment de maquinari i programari Aruba, a favor de
l'empresa Servicios Microinformatica SA, amb NIF número A25027145, per import
de sis mil quatre-cents vint-i-set euros amb quatre cèntims (6.427,04).
L'import es desglosa en cinc mil tres-cents onze euros amb seixanta cèntims
(5.311,60 €) de pressupost net i mil cent quinze euros amb quaranta-quatre cèntims
(1.115,44 €) en concepte d'IVA.
LOT 2.- Llicències de manteniment de maquinari Hewlett Packard, a favor de
l'empresa Informàtica i Comunicaciones Tarragona SA, amb NIF número
A43132422, per import de dos mil quatre-cents un euro amb vuitanta-cinc cèntims
(2.401,85 €).
L'import es deglosa en mil nou-cents vuitanta-cinc euros (1.985,00 €) de pressupost
net i quatre-cents setze euros amb vuitanta-cinc cèntims (416,85 €) en concepte
d'IVA.
LOT 3.- Llicències de manteniment de maquinari Cisco, a favor de l'empresa Saytel
Servcicios Informàticos SA, amb NIF número A61172219, per import de quatre mil
nou-cents trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (4.939,50 €).
L'import es deglossa en quatre mil vuitanta-dos euros amb vint-i-tres cèntims
(4.082,23 €) de pressupost net i vuit-cents cinquanta-set euros amb vint-i-set
cèntims (857,27 €) en concepte d'IVA.
LOT 4.- Llicències de manteniment de maquinari Quantum, a favor de l'empresa
Saytel Servcicios Informàticos SA, amb NIF número A61172219, per import de dos
mil seixanta-sis euros amb onze cèntims (2.066,11 €).
Aquest import es desglossa en mil set-cents set euros amb cinquanta-tres euros
(1.707,53 €) de pressupost net i tres-cents cinquanta-vuit euros amb cinquanta-vuit
cèntims (358,58 €) en concepte d'IVA.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida del pressupost municipal.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Certificats: Certificat de la resolució 36a.

DOC_ID: 7892396
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: ET08F-Y07VU-23HN2
Data d'emissió: 19 de agosto de 2019 a les 8:55:59
Pàgina 4 de 4

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 16/08/2019 12:10
2.- Alcaldessa accidental de AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de Alcaldessa.Signat 16/08/2019 14:38

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4573514 ET08F-Y07VU-23HN2 B322A3BD130E86DD3521B474448D7A2FD3D178C3) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

- 2019 413 92000 21600 - manteniment sistema informàtic (Op. 220190028101) per import total de quinze mil vuit-cents trenta-quatre euros amb cinquanta cèntims
(15.834,50 €)
Retornar a la partida el sobrant de l'operació.
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària queden detallades a
l'informe de valoració, tenint en compte la millor relació qualitat - preu, atorgant la
màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix i que no superi
el pressupost net de licitació.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques
reguladores de la contractació.
QUART.- NOTIFICAR l'adjudicació a les empreses que han presentat licitació.
CINQUÈ.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
SISÈ.- REQUERIR a les adjudicatàries per tal que en el termini màxim de 3 dies
hàbils des de la seva notificació, presentin l'acceptació de la resolució d'adjudicació
en els termes de la clàusula 10 del PCAP. Si per causes imputables a les empreses
adjudicatàries no s'hagués formalitzat el contracte s'entendrà que retira la seva
oferta i l'Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora per
l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
SETÈ.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 16 d'agost de 2019
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