Mercè Cortón Gruñeiro Secretària accidental de l’Ajuntament de Vallirana.
CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de desembre de
2020, va adoptar entre d’altres l’acord que es reprodueix a continuació, sense perjudici dels termes que
resultin de l’aprovació de l’acta corresponent, tal com disposa l’article 206, del Reial Decret 2568/1986 de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
4.11. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 40 ORDINADORS PORTÀTILS PER A L’AJUNTAMENT
DE VALLIRANA
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Exp. Núm. 1428 0002 2020
La Junta de Govern Local celebrada en data 12 de desembre de 2020 va aprovar l’expedient i el Plec de
clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de subministrament de 40 ordinadors
portàtils per a l’Ajuntament de Vallirana, per procediment obert simplificat sumari, en el qual tot empresari
interessat podia presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els
licitadors.
L'adjudicació del contracte es va realitzar utilitzant un únic criteri d'adjudicació sobre la base de la millor
relació qualitat-preu.
En data 2 de desembre de 2020 la Unitat Tècnica constituïda per aquesta licitació va obrir les ofertes
presentades mitjançant sobre únic i es declaren admeses les proposicions següents:
LICITADOR

NIF

_______________________________________________________________________
PUNT INFORMATIC I CREATIU

B64161250

MCM LABS, SL

B61462768

ITGLOBAL, S.L.

B61124376

Posteriorment, al revisar la documentació ITGLOBAL, S.L. va quedar exclosa, atès que la seva proposta no
complia amb les especificacions tècniques requerides, en concret incompleix el tipus de connectivitat Wifi.
A la vista de les ofertes presentades es va proposar la següent classificació per ordre decreixent, en virtut del
que estableix l’art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic:

Empresa
PUNT INFORMATIC I CREATIU
MCM LABS, SL
ITGLOBAL, S.L.

Oferta econòmica Desprop. < 25% ?
22.071,20 € NO
22.480,00 € NO
- €

Excloure mitja > 10% ? Ofertes post filtre
Puntuació
NO
22.071,20 €
100,00
NO
22.480,00 €
98,18
- €
-
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Per tant, atesa a la puntuació obtinguda, es va proposar a l’empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU amb
NIF. B64161250, com a empresa adjudicatària del contracte, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, del contracte ITGLOBAL, S.L. va quedar exclosa atès que la seva proposta no complia amb les
especificacions tècniques requerides, en concret incompleix el tipus de connectivitat Wifi.
Atès que en data 11 de desembre ITGLOBAL, S.L presenta al·legacions a l’exclusió.
Atès l’informe del tècnic competent de data 17 de desembre de 2020, que és del tenor literal següent:
“INFORME – RESPOSTA TÈCNICA A LES ALEGACIONS PRESENTADES PER ITGLOBAL AL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 40 ORDINADORS PORTÀTILS
EXP. 1428-0002-2020
Antecedents
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El Plec de Prescripcions Tècniques indica que les característiques mínimes indispensables a complir per les
ofertes presentades han de ser les següents:
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ITGLOBAL, S.L., en endavant l’empresa, presenta una oferta amb les característiques tècniques següents:

Al moment de valorar la proposta es detecta que la connectivitat Wifi que presenta l’empresa no compleix amb
els requisits mínims indicats, motiu pel qual es proposa la seva exclusió a la valoració.
En resposta a la seva exclusió l’empresa presenta uns aclariments indicant que es tracta d’un error tipogràfic i
que el seu model presentat, HP 250 G7 sí compleix realment amb els requisits de connectivitat Wifi detallats
als Plecs. Per demostrar-ho adjunten una fitxa tècnica del model a subministrar i un enllaç al Web Store d’HP
per comprovar-ho.
Relació de fets
Es revisen la fitxa tècnica presentada per l’empresa i la descripció del model al Web Store d’HP (l’enllaç
proporcionat per l’empresa no funciona en data 17/12/2020 i es busca el model manualment dins del lloc web
d’HP) i es comprova que el tipus de connectivitat Wifi sí compliria amb els requisits indicats al Plec.
En aquesta revisió tant de la fitxa tècnica d’aclariment per part de l’empresa com del Web Store d’HP, es
comprova que el processador del model HP 250 G7 no compleix amb els requisits tècnics indicats al Plec,
atès que cap dels processadors disponibles per a aquest model és de la 10a o 11a generació, tal i com es
requereix a la taula de requisits tècnics del Plec de Prescripcions Tècniques. Els processadors són:
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Família de processadors:
Intel® Celeron® processor (N4000 is Windows 10 only); Intel® Celeron® processor (N3060 is
Windows 10 only); 8th Generation Intel® Core™ i7 processor (i7-8565U);
8th Generation Intel® Core™ i5 processor (i5-8265U); 7th Generation Intel® Core™ i3 processor (i37020U); Intel® Pentium® processor (N5000 is Windows 10 only)
Processadors disponibles:
Intel® Celeron® N3060 with Intel® HD Graphics 400 (1.6 GHz base frequency, up to 2.48 GHz burst
frequency, 2 MB cache, 2 cores); Intel® Celeron® N4000 with Intel®
HD Graphics 600 (1.1 GHz base frequency, up to 2.6 GHz burst frequency, 4 MB cache, 2 cores);
Intel® Pentium® N5000 with Intel® HD Graphics 605 (1.1 GHz base
frequency, up to 2.7 GHz burst frequency, 4 MB cache, 4 cores); Intel® Core™ i3-7020U with Intel®
HD Graphics 620 (2.3 GHz, 3 MB cache, 2 cores); Intel® Core™ i7+
8565U processor (Core™ i7 and 16 GB Intel® Optane™ memory) with Intel® UHD Graphics 620 (4.1
GHz base frequency, up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost
Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores); Intel® Core™ i5+ 8265U processor (Core™ i5 and 16 GB
Intel® Optane™ memory) with Intel® UHD Graphics 620 (3.7 GHz base
frequency, up to 3.9 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores); Intel® Core™
i7-8565U with Intel® UHD Graphics 620 (4.1 GHz base frequency,
up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 8 MB L3 cache, 4 cores); Intel® Core™ i5-8265U
with Intel® UHD Graphics 620 (3.7 GHz base frequency, up to 3.9
GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 6 MB L3 cache, 4 cores)
Els processadors indicat al Web Store d’HP i a la fitxa tècnica d’aclariment presentada per l’empresa no
coincideix amb el processador indicat en un principi a l’oferta de l’empresa.
Es proposa
Segons la documentació presentada per l’empresa a mode d’aclariment per evitar errors tipogràfics i les
característiques tècniques del model dins del web del fabricant HP es comprova que la connectivitat Wifi del
model HP 250 G7 sí compliria amb els requisits tècnics però no així el processador, motiu pel qual es manté
la proposta d’exclusió de l’oferta presentada.”
Fonaments de dret
1. Article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2. Clàusules dinovena i vintena del Plec de Clàusules Administratives.
Per tots els antecedents exposats, i en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local pel
decret 547/2019, de 20 de juny, es proposa a la Junta de Govern Local que, prèvia fiscalització per part de la
Intervenció, adopti els següents ACORDS:
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PRIMER.- Excloure a ITGLOBAL, S.L., atès que la seva proposta no complia amb les especificacions
tècniques requerides, en concret incompleix el tipus de connectivitat Wifi.
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SEGON.- Adjudicar el contracte de subministrament de 40 ordinadors portàtils per a l’Ajuntament de Vallirana,
a PUNT INFORMATIC I CREATIU, amb NIF. B64161250, representada per JOSEP LLUIS RUS SANTOYO,
per un import de 22.071,20€ euros, més 4.634,95 euros en concepte d’IVA, en total 26.706,15 euros, atès
que ha estat el licitador que ha obtingut major puntuació.
TERCER.- El lliurament de tots els ordinadors s’ha de realitzar en un màxim de 15 dies a comptar a partir de
l'endemà al de la formalització del contracte o des de la data fixada en el document contractual.
El lliurament dels ordinadors s’ha de realitzar a l’Ajuntament de Vallirana.
QUART.- Disposar la despesa de 26.706,15 (IVA inclòs) amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
128 92002 62600 “Serv. Info. Centrals- Equips proc. d'informació” i projecte 2020/2/INFOR/1
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SISÈ- Notificar a l’adjudicatari del contracte aquest acord i als Departaments d’Intervenció i Secretaria
Els anteriors acords han estat adoptats per la Junta de Govern Local per UNANIMITAT dels assistents .

I, perquè consti, signo aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa, Vallirana, 4 de
gener de 2021.
Vistiplau
Eva Martínez Morales
L’alcaldessa
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CINQUÈ .- Notificar, en els termes previstos en l'article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l'adjudicació als licitadors
que no han resultat adjudicataris.
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