Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

Exp.: [ 5/2018 ]
Codi: [ 1431 ]
Ref.: [ EIB ]
En data d'avui, l'alcaldessa presidenta ha dictat el següent:

«DECRET D’ALCALDIA NÚM. 354 DE 01 DE JUNY DE 2018
Identificació de l’expedient
Contracte menor de subministre de material informàtic.

Antecedents
1. En el marc de la rehabilitació de l'antic Ajuntament com a Hotel d'Entitats, es preveu dotar el
nou equipament d'un telecentre, i tenint en compte que actualment no es disposa d'una reserva
de material informàtic, es considera necessària la seva adquisició, mitjançant un contracte de
subministrament, segons les prescripcions tècniques detallades pel Departament d'informàtica
i que consten a l'expedient, amb un pressupost màxim de 17.303 IVA inclòs.
2. S'ha publicitat un anunci al perfil del contractant i s'han rebut les següents ofertes:
LICITADOR

R.E.

INFORMATICA LA SELVA, SLU
info@informaticalaselva.com B1761270

1875 – 18/05/18 – 11:41

B&S COMPUTER, SL info@byscomputer.com B55060396
IN2IN Solucions Tecnològiques, S.L. B55109144
orior@in2in.cat

1879 – 18/05/18 – 13:48
1856 – 17/05/18 – 14:00

NGLOBA DEVICES S.L. B64881931
ptalaya@nggloba.com
ADSYSTEMS IT SERVICES, SL B66375197
administracion@adsystems.es

Correus 18/05/18 13:57 RE 1894/22-05-18

GERSA INFROMATICA, S.L. 43681025T
roger.pereto@gersa.es

Correus 18/05/18 08:57 RE: 1890 22/05/18

1852 – 17/05/18 - 10:30

MCM LABS, S.L. B 61462768 marta@mcmlabs.com
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA A25027145
notificacions@semic.es
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL B64164120
rus@puntinformatic.com
UNIVERTIA SL B23639248 musa.chavarri@univertia.es
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Correus 18/05/18 13:07 RE 1891/22-05-18
Correus 18/05/18 12:30 RE 1892 22/05/18
Correus 18/05/18 12:02 RE: 1893 22-05-18
Correus 17/05/18 RE 1889/22-05-18 falta mail

3. En relació a l'oferta presentada per Univertia SL no ha complert el requisit d'anunciar la
presentació de l'oferta per correu electrònic abans del finiment del termini de presentació de
pliques, tal com s'indicava a les instruccions per a presentar ofertes, per la qual cosa no pot ser
admesa.
4. En data 29 de maig de 2018 s'ha emès informe tècnic de valoració de les ofertes presentades,
segons el qual les ofertes amb un SAI de potència inferior a 9852VA = 9,852Kva no compleixen
amb el requisit de «suportar tots els elements demanats i altres possibles aparells,
impressores, projectors... L’edifici te 3 plantes.», tal com s'exigia en el quadre de condicions
tècniques, el SAI ha de suportar com a mínim 13 ordinadors, 1 portàtil, 13 monitors, 1 NAS, 1
Switch, 1 router, 3 punts d'accés.
5. Així mateix, l'informe també justifica l'exclusió de l'oferta presentada per GERSIA INFORMÀTICA
SL perquè pressuposta una torre de format petit, en contra del que es requeria en les
característiques tècniques «Torre que NO sigui SFF (Smallform Factor)».
Per tant, han de quedar excloses les empreses que han presentat ofertes que no compleixen
amb algun dels requisits esmentats:
LICITADOR
INFORMATICA LA SELVA, SLU
B&S COMPUTER, SL
IN2IN Solucions Tecnològiques, SL
NGLOBA DEVICES S.L.
ADSYSTEMS IT SERVICES, s.l.
GERSA INFROMATICA, S.L.
MCM LABS, S.L. B 61462768
SEMIC
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL
UNIVERTIA

SAI (min 9825)
Mida torre
2000 OK
6000 OK
2200 OK
4800 OK
2000 OK
10000 Petita
10000 OK
1000 OK
6000 OK
3000 OK

Essent l'empresa MCM LABS, SL la més favorable econòmicament, segons informe esmentat.
6. Segons certificació de la intervenció municipal, de data 30 de maig de 2018, existeix crèdit
adequat i suficient.
7. S'ha comprovat en l'expedient que el contractista no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra dels 15.000€. i que no hi ha alteració de
l'objecte del contracte per eludir els procediments de contractació.

Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se
com un contracte menor de subministres.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la «491 62900 pla de Barris-Telecentre i form. Noves
tecnologies» del Pressupost General municipal de l’any 2018.
Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a la Disposició Addicional 2 a de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de
delegacions de data 19 de juny de 2015, del qual es va donar comptes al Ple en la sessió de 23 de
juny del mateix any.
Resolució
Per tot això exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc conferides,
DECRETO:
Primer.- Avocar, per aquest acte en concret, la competència delegada a la Junta de Govern Local en el
Decret de delegacions de 19 de juny de 2015.
Segon.- INADMETRE l'oferta presentada per UNIVERTIA, SL, amb CIF B-23639248, per no haver
complert el requisit d'anunciar la presentació de l'oferta per correu electrònic abans del finiment del
termini de presentació de pliques, i EXCLOURE de la licitació les ofertes que no compleixen amb algun
dels requisits exigits:
LICITADOR
INFORMATICA LA SELVA, SLU
B&S COMPUTER, SL
IN2IN Solucions Tecnològiques, SL
NGLOBA DEVICES S.L.
ADSYSTEMS IT SERVICES, s.l.
GERSA INFROMATICA, S.L.
SEMIC
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL
UNIVERTIA

SAI (min 9825)
Mida torre
2000 OK
6000 OK
2200 OK
4800 OK
2000 OK
10000 Petita
1000 OK
6000 OK
3000 OK

Tercer.- Adjudicar el contracte menor de subministre de material Informàtic per a un telecentre a l'Hotel
d'Entitats, a l'empresa MCM LABS, S.L. amb CIF B 61462768, per import de 12.336,60€ + I.V.A. 21 %,
amb subjecció a les següents condicions:
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•

L'entrega del material es realitzarà a la seu de l'Ajuntament d'Anglès, en el termini màxim de 10
dies hàbils, i les despeses de transport aniran a càrrec del contractista.

•

En el cas en què el béns subministrats no estiguessin en condicions de ser rebuts, es farà
constar expressament a l'acta de lliurament i es donaran instruccions concretes al contractista
perquè esmeni els defectes o aporti un nou subministrament, d'acord amb allò pactat en el
mateix dia. Quan no es realitzi l'esmena o substitució, l'Ajuntament deixarà el/s béns
subministrat/s a càrrec del contractista i quedarà exempta l'obligació de pagament o adquirirà
el dret a recuperar allò pagat, segons el cas.

•

Si el contractista incorregués en demora respecte al compliment del termini de lliurament, per
causes a ell imputables, l’Ajuntament podrà resoldre el contracte.

Quart.- Autoritzar la despesa de 14.927,29€ (12.336,60€ + I.V.A. 21 % (2.590,69€) amb destinació a
la contractació del subministre de material informàtic per a un Telecentre a l'Hotel d'Entitats, despesa
imputable a la partida 491 62900 pla de Barris-Telecentre i form. Noves tecnologies del Pressupost
General municipal de l’any 2018.
Cinquè.- Notificar aquest acord al contractista i comunicar-lo a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.
Sisè .- Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 63.4 de la Llei
9/2017 al perfil del contractant i al Registre de contractes.»
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l’acte administratiu, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà
de la seva notificació, o en el seu cas, publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del dia següent a la data de
presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució d’aquest recurs o la desestimació presumpta del
mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació. No obstant, no es podrà
interposar aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de
reposició.

Anglès, a data de la signatura
La Secretària

Firmado digitalmente por

C SANDRA PINOS
CPISR-1 C SANDRA CPISR-1
MARTINEZ
PINOS MARTINEZ Fecha: 2018.06.01 12:08:41

Sandra Pinos Martínez

+02'00'

4/4

