RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Identificació de l’expedient
Expedient 43/19, referent a la contractació del subministrament de material informàtic per a Barcelona
Activa, amb tres lots:
- Lot 1: Equipament informàtic.
- Lot 2: Equipament multimèdia.
- Lot 3: Electrònica de xarxa
Antecedents
1. En data 17 de juny de 2019, la Directora General de BARCELONA ACTIVA, SAU SPM va aprovar
l’expedient de contractació, així com els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions
tècniques i la seva licitació, que té per objecte adjudicar el contracte de subministrament de material
informàtic per a Barcelona Activa, referenciat com a expedient 43/19, per un import màxim de
185.950,41 euros (IVA exclòs), mitjançant procediment obert i dividit en tres Lots.
2. Dins del termini establert han presentat proposició (sobres 1 i 2) les entitats licitadores següents:
Lot 1: Equipament informàtic
- INFOREIN SA
- ADV INFORMATICA SL
- SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
- PUNT INFORMATIC I CREATIU SL
Lot 2: Equipament multimèdia
- ACUNTIA SAU
- ICOT SA
- INFOREIN SA
- ADV INFORMATICA SL
- SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
- PUNT INFORMATIC I CREATIU SL
Lot 3: Electrònica de xarxa
- ACUNTIA SAU
3. En data 12 de juliol de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació que, un cop oberts en acte públic
els sobres 2, va excloure, en base a la clàusula 12.4 del Plec de clàusules administratives particulars,
la proposta presentada per ADV INFORMATICA SL en el Lot 1: Equipament informàtic per no ajustarse a les bases explicitades als plecs reguladors atès que enlloc de proposar un equip ultra compacte
(Tiny o similar) va oferir un model compacte (SFF).
Seguidament, va comprovar si existien ofertes en presumpció de contenir valors anormals o
desproporcionats en aplicació de l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques i va detectar
que l’oferta presentada per ACUNTIA SAU en el Lot 3: Electrònica de xarxa podia ser considerada com
oferta amb valors anormals o desproporcionats, per la qual cosa es va procedir a donar-li audiència
per a que presentés la justificació corresponent, tal i com preveuen les clàusula 13.1 i 1.1 de l’Annex 3
del Plec de clàusules administratives particulars.
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4. En data 12 i 23 de juliol de 2019, es va reunir la Mesa de Contractació que, vist l’informe referent a la
justificació presentada ACUNTIA SAU, va considerar que l’oferta presentada estava degudament
justificada, va classificar les propostes segons les puntuacions totals obtingudes i va proposar
l’adjudicació del contracte a:
Núm.
Lot
1
2
3

Objecte

Empresa

Equipament informàtic
Equipament multimèdia
Electrònica de xarxa

INFOREIN SA
ICOT SA
ACUNTIA SAU

5. Les licitadores proposades adjudicatàries van presentar la documentació requerida pels plecs
reguladors dins del termini legalment establert i a l’expedient consta certificat conforme l’empesa
requerida es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Barcelona.
Fonaments jurídics
1. D’acord amb els articles 145 i ss. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(en endavant, LCSP) i la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars (en endavant,
PCAP), s’han complert els tràmits legalment previstos en quant a la valoració de les proposicions, la
classificació de les ofertes i la determinació de la millor oferta en base a la millor relació qualitat preu.
2. D’acord amb els articles 156 i ss. de l’LCSP i les clàusules 12 i 13 del PCAP, s’han complert els tràmits
legalment previstos per a l’adjudicació d’aquest contracte, mitjançant procediment obert, amb pluralitat
de criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
3. El Consell d’Administració de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en data 6 de juny de 2016, va atorgar
poders com a òrgan de contractació per als contractes igual o inferiors a 600.000,00 euros a la Directora
General de l’entitat.
Per tant,
RESOLC:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte de subministrament de material informàtic per a Barcelona Activa Lot
1 Equipament informàtic a INFOREIN SA, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes
de qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import
màxim de 122.093,84€ IVA inclòs (100.904,00€ com a preu base i 21.189,84€ en concepte d’IVA, al tipus
del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 5.045,20 euros mitjançant retenció en el preu.
ADJUDICAR el contracte de subministrament de material informàtic per a Barcelona Activa Lot 2:
Equipament multimèdia a ICOT SA per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes de
qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim
de 28.344,25 € IVA inclòs (23.425,00 € com a preu base i 4.919,25 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%);
i DECLARAR constituïda la garantia per import de 1.171,25 euros mitjançant retenció en el preu.
ADJUDICAR el contracte de subministrament de material informàtic per a Barcelona Activa Lot 3
Electrònica de xarxa a ACUNTIA SAU, per haver presentat l’oferta admesa que dona compliment a la
totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 24.184,17€ IVA inclòs (19.986,92€
com a preu base i 4.197,25€ en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per
import de 999,35 euros mitjançant retenció en el preu.
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SEGON.- AUTORITZAR l’import de 174.625,26 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària B190112004
(Lot 1), B190112005 (Lot 2) i B190112006 (Lot 3) de l’exercici 2019, corresponent a l’import del contracte
del període que va des de la data de formalització del contracte fins a 31 de desembre de 2019.
TERCER.- NOTIFICAR aquesta resolució a totes les licitadores, amb expressió dels recursos procedents,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
QUART.- PUBLICAR aquesta adjudicació i el posterior anunci de formalització al Perfil de Contractant de
Barcelona Activa, en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.

Aquesta resolució d’adjudicació és susceptible de recurs especial en matèria de contractació de conformitat
amb el disposat en els art. 44 i ss. de l’LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent
a aquell en què s’hagi notificat la resolució de l’adjudicació. Si el recurs es basa en una de les causes de
nul·litat de l’art. 39.2 , lletres c), d), e) i f), el termini d’interposició serà l’establert en l’art. 50.2. Estaran
legitimades per presentar-lo les persones indicades a l’art. 48 i d’acord amb el procediment establert als
art. 49 i ss. de l’LCSP.
Alternativament, atès que aquesta resolució és definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la seva notificació, d’acord amb els art. 10.1.a) i
46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Sara Berbel Sánchez
Directora General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 26 de juliol de 2019
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