Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament reunida en
la sessió ordinària de 21 de març de 2017, amb l’assistència de tots els seus
membres va adoptar, per unanimitat de vots dels membres assistents, l’acord que es
transcriu literalment a continuació:
“3.

Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament d’equips
informàtics sota la modalitat de rènting.

Inici de l’expedient
El dia 24 de gener de 2017 la Junta de Govern va aprovar l’inici de l’expedient de
contractació per al subministrament, sota la modalitat de rènting, d’equipament
informàtic que ha de permetre renovar una part dels actuals aparells. (CSUBM 03/17)
Objecte
Contracte de subministrament, sota la modalitat de rènting, del següent equipament
informàtic:
1)
2)
3)
4)

15 Ordinadors de sobretaula + 15 monitors.
7 Ordinadors portàtils.
3 Equips convertibles 2 en 1
Llicències de Microsoft Office pels ordinadors de sobretaula i portàtils (22)

Mensualitats
El contracte de rènting es refereix a un període de 48 mensualitats.
Pressupost
El valor estimat del contracte es fixa en la quantitat de 27.000,00 € més IVA. El total
seria de 32.670,00 € IVA inclòs. Existeix consignació pressupostària a la partida
2017.01.920.20300 del pressupost de despeses del Consell Comarcal del 2017.
Tramitació i procediment de contractació
L’expedient s’ha tramitat per via ordinària. El procediment de contractació ha estat el
negociat amb publicitat al perfil de contractant.
Publicació
L’anunci de licitació i els plecs de condicions es van publicar al perfil de contractant de
la seu electrònica el dia 7 de febrer de 2017.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

Termini màxim per a participar
El dia 22 de febrer de 2017 va acabar el termini de presentació de les ofertes.
Empreses licitadores
Dins el termini atorgat per a participar, van presentar una oferta les següents entitats i
empreses:
- ABAST SYSTEMS, SL
- BBVA RENTING, SA
- CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, SAU
- IDIOMUND, SL
- TEKNOSERVICE, SL
- TELNET SISTEMAS 2008, SL
Obertura de les ofertes
El dia 1 de març de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre B, relatiu als criteris
subjectes a judici de valor.
El dia 15 de març de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre C, relatiu als criteris de
qualificació automàtica.
Informe tècnic
Del contingut de l’informe elaborat pel Cap dels Serveis Tècnics comarcals, s’extreu
els següents aspectes a destacar:
Sobre B: (criteris subjectes a judici de valor)
Millores en el
manteniment i
garantia

Millores en el
subministrament

TOTAL

12

5.5

17.5

3

1

4

CAIXABANK

15

3

18

IDIOMUND

12

6

18

-

-

NO APTE

12

6

18

ABAST
SYSTEMS
BBVA RENTING

TEKNOSERVICE
TELNET

S’entén que el fabricant del model del monitor és AOC i no TTL, i, per tant, la proposta
no compleix un dels requisits clarament especificats en el plec de característiques
tècniques particulars, concretament en el punt 2, on s’indica clarament que els
ordinadors i els monitors han de ser del mateix fabricant.
Sobre C (criteris avaluables de forma automàtica)
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A continuació es detallen els import presentat pels diferents licitadors (APTES) i la
seva puntuació aplicant la fórmula anterior:
Lloguer €/any
(sense IVA)

Total contracte €/4 anys
(sense IVA)

Puntuació

ABAST
SYSTEMS

6.716,25 €

26.865,00 €

4,70

BBVA RENTING

6.319,25 €

25.276,99 €

60,00

CAIXABANK

6.492,00 €

25.968,00 €

35,94

IDIOMUND (*)

598,22 €

25.284,00 €

NO APTE

6.743,20 €

26.972,80 €

0,95

TELNET

(*) En el cas de la proposta econòmica de IDIOMUND no s’ha pogut determinar
una puntuació degut a una important inconsistència entre l’import del lloguer anual
i el total del contracte. Fins i tot, suposant de l’existència d’un error tipogràfic i allà
on s’havia d’indicar l’import anual, s’hagués indicat l’import mensual, tampoc no
quadra amb l’import total del contracte. Després de realitzar la consulta pertinent a
la Secretaria, s’ha optat per no puntuar al licitador en aquest apartat i determinar-lo
com a NO APTE. (article 84 del Reglament de contractes del sector públic: “Si
alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitación, variará sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposición o existiese reconocimiento por parte del
licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa
en resolución motivada").

A continuació es detallen els import presentat pels diferents licitadors (APTES) i la
seva puntuació aplicant la fórmula anterior:
Opció de compra
(sense IVA)

Puntuació

ABAST
SYSTEMS

0,00 €

10

BBVA RENTING

0,00 €

10

502,00 €

0

0,00 €

10

CAIXABANK
TELNET

La puntuació final, resultant de la suma dels punts obtinguts per TOTS els licitadors és
la següent:
TOTAL
ABAST SYSTEMS
BBVA RENTING
CAIXABANK

32,2
74
53,94

IDIOMUND

NO APTE

TEKNOSERVICE

NO APTE

TELNET
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28,95

Tenint en compte el resultat de la puntuació global mostrada en la taula anterior, es
conclou que el licitador BBVA RENTING és el que ha aconseguit la màxima puntuació
d’acord amb els criteris establerts.
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, els següents acords:
1. APROVAR l’adjudicació a favor de l’empresa BBVA RENTING de l’expedient de
contractació per al subministrament, sota la modalitat de rènting, d’equipament
informàtic, a l’haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
2. APROVAR la despesa per import total de 25.276,99 € més IVA, referit als 4 anys de
vigència del contracte, essent el preu mensual de lloguer de 6.319,25 €/anual, més
IVA.
3. FACULTAR a la Presidència per formalitzar aquesta operació, atesa la seva
condició de representant legal de l’administració comarcal.
4. PUBLICAR el corresponent anunci d’adjudicació al perfil de contractant de la seu
electrònica del Consell Comarcal (www.baixcamp.cat) i comunicar l’acord a les
empreses licitadores.”
I, perquè així consti i als efectes procedents, expedeixo aquest certificat d'ordre i amb
el vistiplau del gerent, de conformitat amb allò que disposa l'article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, amb l'advertiment
que l'esborrany de l'acta que conté aquest acord se sotmetrà a aprovació en la
propera sessió que es convoqui.

El secretari

Vist i plau
El gerent

Joan Manuel Abelló

Joan Emili Llauradó Grau
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