Expedient: 1198/2019 Servei de conservació, funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de
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CERTIFICO:
Que la Junta de Govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 09/03/2020 va adoptar
l’acord següent:
7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE “SERVEI DE CONSERVACIÓ,
FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMÀTICA DE
L’AJUNTAMENT DE TARADELL”. EXP. 1198/2019.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en la sessió de data 10/02/2020, es
va acordar aprovar l’expedient de contractació del “Servei de conservació,
funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de l'Ajuntament de Taradell”, i la
convocatòria del procediment de licitació i adjudicació en la modalitat de tramitació
ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat, amb més d’un criteri
d’adjudicació, avaluables de forma automàtica i amb criteris de judici de valor, i no
subjecte a regulació harmonitzada.
Que es van aprovar definitivament els plecs de clàusules administratives particulars i
el plec de prescripcions tècniques corresponents al no haver-se formulat cap
al·legació ni reclamació contra els mateixos.
Que efectuada la publicació de l’anunci de licitació es van presentar les proposicions
següents:
Oferta 1: INFORMÀTICA FEU, SL
Oferta 2: TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA, SL
En data 03/03/2020 es va constituir la Mesa de Contractació i es va procedir a
l’obertura del “Sobre A” de les proposicions i examen dels documents administratius
que contenien.
Vist que examinada la declaració responsable (annex 1) presentada per l’empresa
INFORMÀTICA FEU, SL en resulta que la mateixa NO està inscrita en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de l’Estat. La Mesa va procedir d’ofici a consultar els esmentat
registres comprovant que, efectivament, aquesta inscripció no consta.
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Vist que de conformitat al previst a la Clàusula 1.11.3) del PCAP i l’article 159.4.a) de
la LCSP el qual disposa que “Tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través d’aquest procediment simplificat hauran d’estar inscrits en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o quan
procedeixi de conformitat a l’establert en l’apartat 2 de l’article 96 en el Registre Oficial
de la corresponent Comunitat Autònoma, a la data final de presentació d’ofertes
sempre que no es vegi limitada la concurrència”.
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Vist que la tramitació de la present licitació es realitza seguint els tràmits del
procediment obert simplificat, tal com s’indica en la clàusula 1.17) del PCAP.
Vist que és requisit legal indispensable que les empreses, en els procediments oberts
simplificats, constin inscrites en els esmentats registres a la data final de presentació
de les ofertes, essent, per tant, un requisit no subsanable, la Mesa de Contractació va
acordar excloure de la licitació l’oferta presentada per l’empresa INFORMÀTICA FEU,
SL per incompliment del requisit esmentat. Acordant-se, així mateix, admetre l’oferta
presentada per l’empresa TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA, SL.
En la mateixa sessió, es va procedir a l’obertura del Sobre B i C de l’oferta admesa,
procedint-se a la seva valoració i puntuació.
Les puntuacions obtingudes per l’oferta admesa va motivar que s’acordés proposar a
l’òrgan de contractació, Junta de de Govern Local (per delegació de l’acord del Ple de
data 21/11/2019), l’adjudicació del contracte “Servei de conservació, funcionament i
manteniment de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Taradell” Exp. 1198/2019, a
les empreses licitadores i en l’ordre següent:
Empresa

Oferta
1

Torelló
Gestsoft
Informàtica,
SL

Memòria
descriptiva
de la
prestació del
servei

Proposició
Econòmica

Punts
obtinguts

Oferta

Punts
obtinguts

13 punts

13.200,00€

65

Proximitat del
local magatzem

Oferta

28
km

Ampliació
bossa d’hores

Punts
Obtinguts

Oferta

Punts
obtinguts

5

NO

0

Total
Punts

83

Que l’empresa TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA, SL classificada en primera
posició ha presentat, dins el termini conferit, els documents relacionats a la Clàusula
1.19) del PCAP.
Per tot l’anterior, per unanimitat s’acorda:
Primera.- Ratificar l’exclusió de l’oferta presentada per l’empresa INFORMÀTICA
FEU, SL acordada per la Mesa de Contractació.
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Segona.- Adjudicar el contracte per a l’execució del “Servei de conservació,
funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Taradell” Exp.
1198/2019, als licitadors que es relacionen i en l’odre següent:
Empresa
TORELLÓ GESTSOFT INFORMÀTICA, SL

Puntuació Total
83

Tercera.- Requerir a l’adjudicatari per tal de formalitzar el contracte mitjançant
signatura electrònica, en el termini de 5 dies naturals, a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Quarta.- Notificar aquest acord a tots els licitadors.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa.
Taradell, 11 de març de 2020
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
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