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Exp. 2020/700
Relació de fets
1. Informe emès pel director de l’Àrea de Serveis i Sistemes informàtics de XALOC
en data 25 d’agost de 2020, relatiu a la necessitat de contractar el
Subministrament d’equips informàtics per a XALOC.
2. En data 25 d’agost de 2020, el director de l’Àrea de Serveis i Sistemes informàtic
ha elaborat i signat el plec de prescripcions tècniques que ha de regular la
contractació de referència.
3. Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte, elaborat per
la direcció de l’Àrea d’Administració i Organització i conformat pel vicesecretari de
la Diputació de Girona.
4. Informe jurídic i de secretaria relatiu al plec de clàusules administratives
particulars, signat pel vicesecretari de la Diputació de Girona i per la directora de
l’Àrea d’Administració i Organització de XALOC.
5. Resolució d’aprovació dels plecs i de l’expedient de data 16 de setembre de
2020.
6. Anunci de licitació publicat en el perfil del contractant de XALOC en data 17 de
setembre de 2020.
7. Vist el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de
Serveis Públics, d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes finalitza el
dia 1/10/2020 a les 23:59h, i en el qual s’hi relacionen les propostes presentades.
D’acord amb aquest certificat han presentat proposta les següents empreses:
Data i hora
d’entrada

Núm. de
registre

Empresa

NIF

1

29/09/2020, 17:40

2020028459

Distribuïdora d’informàtica i
Sistemes Auxiliars SL - SERTEC

B60329836

2

30/09/2020, 20:33

2020028715

Asseco Spain SA

A79986006

3

01/10/2020, 10:26

2020028764

ITGlobal SL

B61124376

4

01/10/2020, 10:57

2020028784

Teknoservice SL

B41485228

5

01/10/2020, 11:30

2020028799

Saytel Servicios Informáticos SA

A61172219

6

01/10/2020, 12:42

2020028834

Servicios Microinformática SA

A25027145

8. En data 6 d’octubre de 2020, una vegada comprovades les declaracions
responsables presentades per cadascuna de les empreses licitadores, s'han obert
les ofertes presentades mitjançant l'aplicació del Sobre Digital de la Plataforma de
Contractació de Serveis Públics de la Generalitat de Catalunya, amb el resultat
següent:
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Lot 1: equips sobretaula
1
2
3
4
5
6

Empresa licitadora
SERTEC
ASSECO SPAIN SA
IT GLOBAL
TEKNOSERVICE SL
SAYTEL
SERVICIOS MICROINFORMATICA

Preu ofert (s/IVA)
11.123,28
10.033,27
10.320,00
8.545,00
9.699,06
9.810,00

Puntuació atorgada
76,82
85,17
82,80
100,00
88,10
87,10

Preu ofert (s/IVA)
14.806,75
13.481,85
13.981,34
12.490,00
12.795,44
12.675,00

Puntuació atorgada
84,35
92,64
89,33
100,00
97,61
98,54

Lot 2: portàtils
1
2
3
4
5
6

Empresa licitadora
SERTEC
ASSECO SPAIN
ITGLOBAL SL
TEKNOSERVICE SL
SAYTEL
SERVICIOS MICROINFORMATICA

9. Una vegada realitzada la valoració s’ha constatat que, d’acord amb l’apartat I)
del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars i
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,
l’existència de baixa presumptament anormal per part de l’empresa Teknoservice
SL.
10. Requeriment de justificació de la proposta presumptament anormal a l’empresa
Teknoservice SL, tramesa en data 6 d’octubre de 2020. En data 15 d’octubre de
2020, l’empresa requerida ha tramès documentació justificativa de la seva
proposta.
11. Certificat d’inscripció de l’empresa en el ROLECE i certificats conforme
l’empresa es troba al corrent de seguretat social i hisenda, certificat obtinguts de
forma telemàtica per XALOC.
12. Informe emès en data 16 d’octubre de 2020 pel director de Serveis Informàtics
i Sistemes que conclou que les característiques tècniques dels models d’ordinadors
de sobretaula i portàtils proposats per l’empresa Teknoservice SL compleixen els
requeriments mínims indicats al Plec de condicions tècniques d’aquest contracte.
13. Informe emès en data 28 d’octubre de 2020 pel director de Serveis Informàtics
i Sistemes que conclou:
“La justificació de l’oferta presumptament anormal, presentada per Teknoservice
SL, respon clarament a la capacitat industrial i tecnològica de l’empresa per poder
subministrar els equips de sobretaula i portàtils. (...) d'acord a la documentació
aportada, es pot concloure que els preus ofertats per TeknoService són més baixos
en relació amb la resta d'ofertes presentades per altres licitadors a conseqüència de
la seva capacitat tecnològica, que els permet constituir-se com a fabricants,
intermediaris i distribuidors, reduint els costos del producte final de forma
important.”
14. Proposta de resolució d’adjudicació del contracte emesa per la gerència de
l’organisme en data 30 d'octubre de 2020 i informe de fiscalització núm. 2020/510
de data 5 de novembre de 2020.
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Fonaments de dret
1. Els articles 151 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), en virtut del qual:
_L'obertura del sobre s'ha realitzat mitjançant un dispositiu electrònic
que garanteix que no es poden obrir les propostes fins que no finalitza
el
termini de presentació.
_S'eximeix als licitadors d'acreditar la seva solvència.
_No s'exigeix la constitució de garantia definitiva.
_La formalització del contracte pot realitzar-se mitjançant la signatura
d'acceptació de la resolució d'adjudicació per part de l'adjudicatari.
2. L’article 18, lletra d), dels Estatuts de XALOC confereixen a la gerència la
facultat de formular propostes a la presidència.
3. Quant a l’òrgan competent, l’apartat 1 de la mateixa disposició addicional
segona de la LCSP atribueix a la presidència de les entitats locals les
competències com a òrgan de contractació pels contractes que no superin el
10% dels recursos ordinaris del pressupost ni la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys.
Pel que fa referència a XALOC, l’article 14.c) dels Estatuts de l’organisme
confereix a la Presidència de l’organisme autònom la competència per a
l’aprovació i adjudicació dels expedients de contractació, i la Resolució de
presidència de la Diputació de 23 de juliol de 2019 ha delegat la presidència de
l’organisme en el diputat Jordi Camps Vicente.

Resolució
En virtut de l’anterior, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el dos lots de què es componen el contracte de
“Subministrament d’ordinadors de sobretaula i portàtils per a XALOC” a l’empresa
Teknoservice SL, amb NIF B41485228, d’acord amb els següents imports:
_Lot 1, 18 equips de sobretaula: 8.545,00 euros, més 1.794,45 euros en concepte
d’IVA, totalitzant 10.339,45 euros.
_Lot 2, 25 equips portàtils: 12.490,00 euros, més 2.622,90 euros en concepte
d’IVA, totalitzant 15.112,90 euros.
SEGON. Disposar una despesa de 25.452,35 euros, que es farà efectiva amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 20/9200/62600 “Equips per a processos
d’informació”, corresponent al pressupost de XALOC per a l’exercici 2020.
TERCER. Anul·lar, consegüentment, el saldo sobrant següent:
Anualitat

Aplicació pressupostària

2020

20/9200/62600
“Equips per a processos d’informació”

Import
autorització

Import
disposició

Diferència

34.206,70€

25.452,35€

8.754,35€

QUART. COMUNICAR al responsable del contracte, el director de l’Àrea de
Serveis Informàtics i Sistemes, que, d’acord amb l’article 210.2 LCSP, la intervenció
general haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de
la funció interventora.
CINQUÈ. Notificar a l’empresa adjudicatària que el contracte es perfeccionarà
amb la signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i
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posterior retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de
3 dies hàbils.
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SISÈ. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han participat en el
procediment de licitació.
SETÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant de XALOC
i comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
VUITÈ. Comunicar aquesta resolució a Serveis Econòmics.

A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada
davant la presidència de la Diputació de Girona en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la
notificació de la resolució, en virtut del que disposa l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 121 i 122, de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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