SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

DECRET
Vist l'expedient de contractació núm. 36/2019 relatiu a la contractació del SUBMINISTRAMENT
DEL MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL DELS ESPAIS DE L’EDIFICI DE LA TENERIA
DESTINATS AL CAMPUS UNIVERSITARI D’IGUALADA – UDL, amb un pressupost base de
licitació de 49.000 euros IVA exclòs i 59.290 euros IVA inclòs.
Vist que, per decret de l’alcalde de data 10.06.2019, es va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació, declarant com a forma de contractació el del procediment obert simplificat amb l’únic
criteri relacionat amb els costos, de l’esmentat subministrament.
Vist que, en data 27.06.2019, es va reunir la mesa de contractació en la qual es va procedir a
l’obertura dels sobres únics de l’esmentat subministrament.
Vist que, en data 3.07.2019, es va reunir la mesa de contractació, per informar als licitadors que,
segon l’informe tècnic del Cap de Servei de sistemes d’Informació de l’Ajuntament d’Igualada, l’oferta
presentada per la licitadora SERVICIOS MICROINFORMATICA SA es trobava incursa en
presumpció de temeritat. Informe que és el tenor literal següent:
Que formula el Cap de Servei de Sistemes d’Informació, Joan Costa Cor en relació al contracte
subministrament del material informàtic i audiovisual dels espais de l’edifici de La Teneria destinats
al Campus Universitari d’Igualada-UDL (Exp 36 /2019)

DETERMINACIÓ D’OFERTES AMB BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
En el quadre que s’acompanya s’especifiquen els diferents passos pel càlcul de la proporcionalitat o no de
les ofertes.

1
2
3
4
5
6
7

Oferta
econòmica
Oferta
econòmica
Import
(iva exclòs)
41.644,00 €
36.700,00 €
42.480,63 €
36.066,84 €

LICITADOR
ENFOCA SOLUCIONS AVC SL
INFOREIN, SA
ITGLOBAL, S.L.
Idiomund, Sl
PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
Teknoservice, S. L.
oferta més baixa

7 TOTAL OFERTES PRESENTADES
Mitjana de les ofertes
10%

Oferta
econòmica
Import
(iva exclòs)
36.700,00 €
36.066,84 €

39.290,00 €
30.049,92 €
33.152,75 €
30.049,92

39.290,00 €
30.049,92 €
33.152,75 €
30.049,92

MAX. BAIXA

MAX. BAIXA

37.054,88 €
3.705,49 €

35.051,90 €
3.505,19 €
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Límit oferta temerària
Límit superior a la mitjana de les ofertes
en 10%

33.349,39 €
40.760,36 €

31.546,71 €
38.557,09 €

Pressupost base de licitació
49.000,00 €

En la primera columna s’especifica les ofertes econòmiques de les diferents empreses i el càlcul de la
mitjana aritmètica d’aquestes. (Columna 1, baixa temerària 1 càlcul).
En aquest cas la mitjana de les ofertes és de 37.054,88 €. El límit de l’oferta econòmica que incorre en
baixa temerària és del 10% menys sobre l’import anterior. Així doncs estan en el supòsit de baixa
temerària les ofertes que es troben per sota de 33.349,39 €.
En aquest supòsit es troben dues empreses (que és la que està ressaltades en color verd en el quadre).
D’acord amb la clàusula 14ª, en aquest cas s’ha de tornar a calcular una nova mitjana en la que s’han
d’excloure les ofertes que estiguin per sobre del 10% de la mitjana calculada anteriorment.
En aquest cas s’ha calculat una nova mitjana excloent una empreses que presenta una oferta superior a
40.760,36 €, que és el límit superior afegint a la mitjana el 10% (són les empreses ressaltades en color
taronja en el quadre que s’adjunta en la columna 1)
En la columna 2 del quadre s’ha tornat a calcular la nova mitjana sense aquestes empreses esmentades
anteriorment. En aquest cas la mitjana de les ofertes és de 35.051,90 € i el nou límit inferior per incorre les
propostes en el supòsit de baixa temerària és de 31.546,71 €.
En aquest cas incorre en el supòsit de baixa temerària l’empresa ressaltada en color verd de la columna 2.
Desprès de l’explicació anterior i d’acord amb els càlculs efectuats es considera que l’empresa que incorre
en el supòsit de baixa temerària és:
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

30.049,92€

Per la qual cosa informo d’aquesta baixa temeraria.

Vist que, en data 18.07.2019, es va reunir la mesa de contractació, per donar compte de l’informe
tècnic del Cap de Servei de sistemes d’Informació de l’Ajuntament d’Igualada, en relació a la
viabilitat de l’oferta presentada per la licitadora SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, així com de
les puntuacions atorgades a cada licitadora i l’ordre en que restaven classificades. Informe que és el
tenor literal següent:
INFORME
ASSUMPTE: Valoració de les ofertes presentades per la contractació de:
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SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL INFORMÀTIC I AUDIOVISUAL DELS ESPAIS DE
L’EDIFICI DE LA TENERIA DESTINATS AL CAMPUS UNIVERSITARI D’IGUALADA – UDL
(Exp. 36 /2019)
El preu del contracte es fixa en la quantitat de 49.000 € IVA exclòs i 59.290 € IVA inclòs.
OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
En data 3 de Juliol de 2019 es va emetre un informe sobre les ofertes econòmiques de les 7 empreses que es van
acceptar les seves propostes, en el procediment de contractació del subministrament que es tracta.
En aquest informe es feia palès que hi havia una empresa la oferta de la qual es trobava en el supòsit de la clàusula 14
apartat 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que defineix les ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
La empresa que incorria el supòsit de baixa temerària era:
SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.......................30.049,92 €
ESTUDI DE LES PROPOSTES
DESPROPORCIONADES.

DE

JUSTIFICACIÓ

DE

LES

OFERTES

ANORMALS

O

D’acord amb allò que determina l’article 149 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, en
relació a les baixes anormals o desproporcionades, la seva viabilitat s’haurà de justificar de conformitat amb uns
criteris, que són:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte
Solucions tècniques adoptades
Condicions excepcionalment favorables de què disposi l’empresa per a executar la prestació
Originalitat de les prestacions proposades
El respecte a les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de treball en la que
s’hagi de realitzar la prestació.
Possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.

A continuació es fa una descripció i valoració de la justificació de l’empresa als efectes d’incloure o no les seva oferta
en la valoració final del procediment de contractació.
JUSTIFICACIÓ DE SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A
L’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A ha presentat una memòria complerta en la que ratifica la seva
voluntat de subministrar el material d’acord amb l’oferta presentada i especifiquen la seva viabilitat a través dels
següents termes:
L’empresa exposa que tenen un posicionament molt alt al mercat a nivell de majorista degut al volum de vendes, el
qual els permet aconseguir condicions especials i exclusives així com preus de cost molt competitius.
L’empresa és Partner Platinum i servei tècnic oficial del fabricant HP fet que garanteix disposar sempre de les
millors condicions i preus en tots els projectes. Adjunten el certificat de HP que ho acredita.
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SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES
L’empresa és distribuidor oficial de NEC i ha proporcionat preus especials per aquest projecte recollits en la seva
cotització número IBid-280997+138 de data 1 de juliol de 2019
A la vista de la documentació presentada per l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A el tècnic que
subscriu considera que la seva justificació és raonable i que els subministraments que formen part de la seva oferta
s’adapten a les característiques tècniques i de qualitat de les requerides en el Plec. La seva justificació està d’acord
amb allò que determina l’article 149 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, que en el seu
apartat b) estableix que un dels supòsits de justificació de la baixa anormal o desproporcionada és la justificació
tècnica dels materials en quan a la prestació proposada.
Per tot això es proposa acceptar la proposta de justificació de la baixa anormal o desproporcionada de l’empresa
SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A i incloure la seva oferta en la valoració final del procediment de
contractació.
CLASSIFICACIÓ DE LES EMPRESES LICITADORS ADMESES PER ORDRE DECREIXENT.
A continuació es proposa la taula de valoració de les 7 empreses admeses.
Els criteris de valoració de les ofertes són els establerts en la clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques i que són:
7. Ponderació dels criteris d’adjudicació
7.1 Oferta econòmica: Fins a 20 punts
L’oferta econòmica, que és obligatòria, s’ha de presentar segons el model que s’estableix en el plec de clàusules
administratives.
L’oferta econòmica s'avaluarà quantitativament en funció del seu percentatge de baixa respecte al pressupost de
licitació. A l’oferta econòmica més baixa, que no s’hagi exclòs per tenir valors anormals o desproporcionats, se li
atorgarà la màxima puntuació i a la resta, la puntuació proporcional.
La puntuació de cada oferta (P) s’obtindrà segons l’expressió següent:
P =

(Preu de l'oferta més baixa)( * ) x 20
Preu de l'oferta que es valora)( * )

(*) oferta més barata i que no s’hagi exclòs per tenir valors anormals o desproporcionats.
En el quadre que s’adjunta es fa una valoració detallada de la oferta econòmica de les empreses.

1
2

Oferta econòmica
Oferta
% Baixa
Puntuació
econòmica
econòmica
de
Import
l'oferta
(iva exclòs)
15,01
14,43
41.644,00 €
25,10
16,38
36.700,00 €

LICITADOR
ENFOCA SOLUCIONS AVC SL
INFOREIN, SA
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3
4

ITGLOBAL, S.L.
Idiomund, Sl
PUNT INFORMATIC I CREATIU,
5
S.L.
SERVICIOS MICROINFORMATICA
6
SA
7
Teknoservice, S. L.

42.480,63 €
36.066,84 €

13,30
26,39
19,82

14,15
16,66
15,30

38,67

20,00

32,34

18,13

39.290,00 €
30.049,92 €
33.152,75 €

7.2. Millores: Fins a 6 punts
7.2.1. Ampliació dels terminis de garantia del material respecte dels mínims sol·licitats en aquest plec de
condicions (fins a 2 punts)
S’aplicarà un punt per cada any més de garantia ofertat fins al límit de 2 punts.
 Garantia de 72 mesos o més .................................................................. 2 punts
 Garantia de 60 mesos ............................................................................... 1 punt
 Garantia de 48 mesos .............................................................................. 0 punts
Caldrà complimentar i signar pel legal representant de l’empresa l’annex I especificant l’ampliació dels terminis de
garantia del material respecte dels mínims sol·licitats.
7.2.2.Termini de lliurament (fins a 4 punts)
Al termini màxim de lliurament (4 setmanes) de tot el material li correspondran 0 punts. La màxima puntuació (4
punts) es donarà a l'oferta que ofereixi un termini d’entre 2 i 3 setmanes o inferior. Les puntuacions vindran donades
segons la següent taula:




Termini fins a 2 setmanes ......................................................................... 4 punts
Termini fins a 3 setmanes ......................................................................... 2 punts
Termini igual a 4 setmanes ...................................................................... 0 punts

En el quadre que s’adjunta es fa una valoració detallada de cadascuna de les millores de les empreses.
Ampliació
garantia

Termini de
lliurament

ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

48 mesos

4 setmanes

INFOREIN, SA

60 mesos

2 setmanes

ITGLOBAL, S.L.

48 mesos

2 setmanes

Idiomund, Sl

72 mesos

4 setmanes

PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.

60 mesos

2 setmanes

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

60 mesos

4 setmanes

Teknoservice, S. L.

60 mesos

2 setmanes

LICITADOR
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En el quadre que s’adjunta es fa una valoració total de la puntuació de la oferta econòmica i la puntuació de les
millores:
LICITADOR

PUNTUACIÓ
Oferta econòmica

Oferta
tècnica

Total

1

Teknoservice, S. L.

18,13

5

23.13

2

INFOREIN, SA

16,38

5

21.38

3

SERVICIOS MICROINFORMATICA SA

20,00

1

21

4

PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L.

15,30

5

20.30

5

Idiomund, Sl

16,66

2

18.66

6

ITGLOBAL, S.L.

14,15

4

18.15

7

ENFOCA SOLUCIONS AVC SL

14,43

0

14.43

Així doncs a la vista de les puntuacions obtingudes es considera que l’oferta més favorable per a l’Ajuntament
d’Igualada és la presentada per l’empresa TEKNOSERVICE S.L. per un import total 33.152,75 € IVA exclòs.

Vist que, dins del termini conferit, l’empresa classificada en primer lloc ha presentat la documentació
requerida en el plec de condicions i ha efectuat el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.
Atès que, a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 140 i 150.2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per a procedir a l’adjudicació de
la contractació de referència.
Atès allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, la competència correspon a l’Alcalde.
RESOLC:
Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació de data
18.07.2019 i de l’informe tècnic del Cap de Servei de sistemes d’Informació de l’Ajuntament
d’Igualada, la contractació del SUBMINISTRAMENT DEL MATERIAL INFORMÀTIC I
AUDIOVISUAL DELS ESPAIS DE L’EDIFICI DE LA TENERIA DESTINATS AL CAMPUS
UNIVERSITARI D’IGUALADA – UDL (exp. 36/2019) a l’empresa Teknoservice SL amb CIF núm.
B41485228 per un import de 33.152,75 euros IVA exclòs i 40.144,83 euros IVA inclòs, d’acord
amb la seva oferta, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
Segon.- DISPOSAR la despesa del subministrament de 40.144,83 euros IVA inclòs, derivada
d’aquesta contractació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20001-32220-62600 del pressupost
general de la Corporació per al 2019.
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Tercer.- Comunicar a l’adjudicatari que haurà de concórrer a FORMALITZAR el contracte
mitjançant document administratiu, dins del termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar del següent
a la data de notificació d’aquest acord.
Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte i la formalització del contracte en el Perfil del
Contractant.
Així ho mano i signo.
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