ACTA DE LA
CONTRACTACIÓ

UNITAT

TÈCNICA

AUXILIAR

DE

L’ÒRGAN

DE

Exp. COSU/22022
Acta d'obertura i valoració de les proposicions presentades en Sobre Digital Únic per
al contracte de subministrament per a la renovació del llicenciament del programari
de backup veeam & replication de l'Ajuntament de Mollet del Vallès
A les 12:05 hores del dia 11 de juliol de 2022, en el despatx del cap del Servei de
Contractació i Compres de la 4a planta de l’edifici administratiu de l'Ajuntament de Mollet
del Vallès, es reuneix la Unitat tècnica prevista a les clàusules 17 i 18 del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) que regeix la licitació de serveis de referència,
convocada mitjançant anunci publicat en el Perfil del contractant en data 21 de juny de
2022.
Aquesta sessió d’obertura es realitza amb la licitació de contractació de subministrament
per a la renovació del llicenciament de la subscripció a Adobe Cloud, expedient
COSU/22021.
Assisteixen com a membres de la unitat de referència el cap del Servei de Promoció
Econòmica i Ciutat Intel·ligent i el cap del Servei de Contractació i Compres, que actua
com a custodi, conjuntament amb la cap de la Unitat Tècnica de Compres, que actua com a
custodi.
L'objecte de la reunió és fer l'acte d'obertura, qualificació i valoració de les proposicions
presentades en el Sobre Digital Únic “Documentació administrativa i Proposició
corresponent als criteris avaluables de forma automàtica”, presentats per optar a la licitació
esmentada.
Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la Plataforma de
serveis de contractació pública han concorregut els licitadors següents:
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A continuació, el cap del Servei de Contractació i Compres inicia el procediment d’obertura
del sobre únic de les dues licitacions, segons l’establert a les clàusules 18 dels PCAP,
respectivament, valorant-se en primer terme les proposicions de l’expedient COSU/22021 i
posteriorment les de l’expedient COSU/22022, tenint en compte que les empreses licitadores
han enviat les paraules clau i els custodis han aplicat les credencials en termini; resultant
l’obertura electrònica sense incidències i amb l’informe de traçabilitat següent:

Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
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A les 12:30 hores, conclosa la valoració de les proposicions de l’expedient COSU/22021, la
unitat tècnica continua la sessió amb la valoració de les proposicions de l’expedient
COSU/22022; prèviament a la qualificació de la documentació administrativa, la unitat
tècnica acorda excloure la proposició de TUYÚ Technology per presentar-se fora del termini
de les 12:00:00 hores del dia 07/07/2022; a continuació acorda admetre les empreses
licitadores per haver presentat la documentació degudament complimentada.
Seguidament, es valora i puntua la Proposició corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica”, de conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, amb el resultat següent:
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TOTAL
a) Oferta econòmica,

màxim 10 punts

fins a 10 punts
Núm.

Licitador

Preu ofert

Punts

Total punts

7,66
3,56
3,80
0,73
10,00
2,21

1

Seidor Solutions, SL

7.836,00 €

7,66

2

Servicios Microinformática, SA

8.338,26 €

3,56

3

Infordisa 2.0, SL

8.307,86 €

3,80

4

Punt Informàtic i Creatiu, SL

8.684,17 €

0,73

5

ADV Informática, SL

7.549,17 €

10,00

6

Etic Data Cloud & Services, SL

8.503,24 €

2,21

De conformitat amb la clàusula 19 del PCAP, es comproven els paràmetres que han de
permetre identificar els casos en què una oferta s’ha de considerar anormalment baixa, que en
concórrer quatre o més de quatre licitadors, que compleixi l’apartat 4 de l’article 85 del
RGLCAP, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Clàusula 19 PCAP. Baixa anormal: art. 85.4 RGLCAP
Mitjana aritmètica
8.203,12 €
(1) <10% mitjana aritmètica
7.382,81 €
(2) >10% mitjana aritmètica
9.023,43 €
Ofertes que superen el 110% mitjana aritmètica
0
Nova mitjana aritmètica
8.203,12 €
(3) <10% nova mitjana aritmètica
7.382,81 €
Ofertes restants que no superen 110% mitjana aritmètica
6
Si ofertes restants < 3 la nova mitjana es calcularà sobre les
3 ofertes de menor quantia
(4) <10% nova mitjana aritmètica

8.203,12 €
7.382,81 €

No s’identifica cap oferta amb presumpció de baixa anormal.
De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, la unitat tècnica acorda:
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1. Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora ADV INFORMATICA,
S, NIF B 41 975 608, d’acord amb la proposició següent:

2. Comprovada la inscripció en el ROLECE, ADV INFORMATICA, SL està degudament
constituïda i el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta,
3. Que el Servei de Contractació i Compres comprovi que ADV INFORMATICA, SL
estigui al corrent de les seves obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social, i en cas
de no trobar-se al corrent d’alguna de les dades administratives o no poder fer consulta,
requerir-la per a la seva acreditació,
De conformitat amb l’annex 8 del PCAP, “Declaració responsable d’absència de conflicte
d’interessos dels membres de la Mesa de contractació”, els presents membres de la Unitat
Tècnica declaren expressament sota la seva responsabilitat, a fi de garantir la imparcialitat
en el procés de licitació i adjudicació de la contractació del contracte de subministrament
per a la renovació del llicenciament del programari de backup veeam & replication de
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, els sotasignats, com a membres de la unitat tècnica de
valoració, declaren:
1. Estar informats del següent:
- Que l’Ajuntament de Mollet del Vallès està compromès amb el seu ecosistema
d’integritat institucional, comprès, entre d’altres, pel seu codi ètic i de bon govern; el Pla
de Mesures Antifrau de la corporació; l’Oficina de Compliment Normatiu; i el seu propi
Marc d’Integritat que està en procés d’elaboració.
- Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès
econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal.”
- Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, estableix que hauran d'abstenir-se d'intervenir en el procediment “les autoritats i el
personal al servei de les Administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies
assenyalades en l'apartat següent”, sent aquestes:
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o Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió
litigiosa pendent amb algun interessat.
o Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants
legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx
professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el
mandat.
o Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.
o Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.
o Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en
l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus
i en qualsevol circumstància o lloc».
2. Que no em trobo culpable en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte
d'interessos de les indicades en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no
concorre en la meva persona cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procés selectiu a dalt
referenciat.
3. Que em comprometo a posar en coneixement de l'òrgan competent, sense dilació,
qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que doni o pogués donar
lloc a aquest escenari.
4. Conec que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que sigui
falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/ judicials que estableixi la
normativa d'aplicació.
La unitat tècnica declara finalitzat l’acte.
I, perquè consti, s'estén aquesta acta, essent les 12:30 hores de la data al començament
indicada, que signa el secretari, que en dóna fe, amb el vistiplau de la presidència.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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[Firma03-01]

[Firma04-01]

[Firma05-01]

[Firma06-01]

[Firma07-01]

[Firma08-01]
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