DECRET
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT I SUPORT DE LES LLICÈNCIES DE SUSE LINUX
SERVER. EXP.: SEC 2021 20.
Per decret d’Alcaldia de data 18 de juny de 2021 s’incoa expedient per a la contractació,
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, per a la contractació dels serveis de
manteniment i suport de les llicències de Suse Linux Server, de conformitat amb els
plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars aprovats per
decret de la mateixa data, tràmit SEC 2021 85 6.
A la licitació pública convocada, que es va anunciar al perfil del contractant,
www.santjust.net, s’han presentat proposicions per part dels licitadors següents:
1.Greenbit, SL. (B-60420056)
2.Evelb, Técnicas y Sistemas, S.L (B70240320)
3.Itechgrup Innovación en Tecnologías de la Información SL(B64855893)

“INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES AL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT I
SUPORT DE LES LLICÈNCIES DE SUSE LINUX SERVER. EXP.: SEC 2021 85
En aquesta contractació presenten ofertes tres empreses.
 L’oferta presentada per l’empresa Evelb, Técnicas y Sistemas, S.L., és per un
import de 1.410,16 euros més 296,13 euros d’IVA (import total 1.706,29 euros
IVA inclòs)
 L’oferta presentada per l’empresa Greenbit, S.L. és per un import de 1.500,00
euros més 315,00 euros d’IVA (import total 1.815,00 euros IVA inclòs)
 L’oferta presentada per Itechgrup Innovación en Tecnologías de la Información,
S.L., és per un import de 1.058,00 euros més 222,18 euros d’IVA (import total
1.280,18 euros IVA inclòs)
El pressupost base de la contractació és de 1.500,00 euros més 315,00 euros d’IVA
(21%), que fan un total de 1.815,00 euros, IVA inclòs per a 1 any de contracte.
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En data 6 de juliol de 2021 finalitza el termini de presentació de proposicions i es
procedeix a l’obertura del sobre únic digital de les ofertes presentades a la plataforma
“Perfil del Contractant”, i en data 9 de juliol de 2021 s’emet informe tècnic valoratiu,
per part de l’analista informàtic, que és la persona responsable del contracte, que es
transcriu en la part que ens interessa com segueix, tràmit SEC 2021 85 9:

En el punt 10 de la memòria justificativa es fixa que l’únic criteri d’adjudicació és el
preu. En aplicació de la fórmula publicada en aquest punt la puntuació obtinguda és:

EMPRESA
Evelb, Técnicas y Sistemas, S.L
GREENBIT, S.L

Oferta
econòmica
licitador
1410,16
1500,00

Baixa de
l'oferta
presentada en
%
5,99%
0,00%

TOTAL
OFERTA
ECON.
67,14 punts
0,00 punts

Itechgrup Innovación en Tecnologías
de la Información, S.L.

1058,00

29,47%

100,00 punts

Cal determinar si l’oferta de l’empresa Itechgrup Innovación en Tecnologías de la
Información, S.L. és una oferta anormalment baixa d’acord amb la clàusula 1.18) del
plec de clàusules administratives.
Per realitzar el càlcul es considera en primer lloc la mitjana aritmètica de les tres
ofertes (1.322,72 euros) i es calculen per a cada oferta les unitats percentuals respecte
a la mitjana aritmètica de les tres ofertes. El resultat és:
6,61%
13,40%
-20,01%

Per tant cal realitzar novament la mitjana aritmètica sense l’oferta de GREENBIT, S.L.
La nova mitjana aritmètica és de 1.234,08 euros i les unitats percentuals respecte a
aquesta mitjana de les dues ofertes restants són:
Evelb, Técnicas y Sistemas, S.L
Itechgrup Innovación en Tecnologías
de la Información, S.L.

14,27%
-14,27%

Amb aquests resultats cal considerar que l’oferta de l’empresa Itechgrup Innovación en
Tecnologías de la Información, S.L. és anormalment baixa.
Conclusions:
Cal requerir a l’empresa Itechgrup Innovación en Tecnologías de la Información, S.L
que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus. Al
tractar-se d’un distribuïdor del programari Suse Linux, cal justificar que es realitzarà
la contractació d’aquest servei a l’empresa Suse Linux, d’acord amb el que s’especifica
en el plec de condicions tècniques particulars.
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Evelb, Técnicas y Sistemas, S.L
GREENBIT, S.L
Itechgrup Innovación en Tecnologías
de la Información, S.L.

El correcte manteniment d’aquest sistema operatiu requereix la contractació del suport
del mateix amb l’empesa SUSE Linux a través d’un distribuïdor autoritzat.”
D’acord amb la valoració realitzada, l’empresa Itechgrup Innovación en Tecnologías de
la Información SL obté la major puntuació però la seva oferta representa una baixa del
29,47% respecte la resta d’ofertes presentades, considerant-se una oferta anormalment
desproporcionada, d’acord amb el que estableix l’article 85 del Reial Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes de les
administracions públiques, i en conseqüència, en data 9 de juliol de 2021 es requereix a
l’empresa, a través del PSCP perquè aporti els documents que consideri convenients
justificatius de la idoneïtat de la seva oferta i de la capacitat per poder complir-la durant
la durada del contracte.
En data 12/07/2021 i registre d’entrada E/11572/2021 l’empresa Itechgrup Innovación
en Tecnologías de la Información SL presenta instància donant compliment al
requeriment.

Resta acreditat, mitjançant comprovació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
en data 8 de juliol de 2021, del compliment per part de l’empresa licitadora, dels
requisits de capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica i professional, i de la
inexistència de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’Agència
Tributària, tràmit SEC 2021 85 11.
En data 19 de juliol de 2021, la Tresoreria de la Corporació emet informe acreditatiu de
la inexistència de deutes amb l’Ajuntament per part de l’empresa Itechgrup Innovación
en Tecnologías de la Información S.L., tràmit TRE 2021 31 6.
Vist allò que disposen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, pel que fa a la classificació de les ofertes, l’adjudicació del
contracte i la notificació de l’adjudicació.
Atesos els articles 153 i 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a la publicitat i formalització dels contractes.
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En data 13 de juliol de 2021 l’analista informàtic informa que la documentació
presentada Itechgrup Innovación en Tecnologías de la Información SL acredita el motiu
de la baixa en l’oferta i que l’empresa pot complir amb l’objecte del contracte. Per tant,
emet informe favorable a l’adjudicació del contracte dels serveis de manteniment i
suport de les llicències de Suse Linux Server a favor de l’empresa Itechgrup Innovación
en Tecnologías de la Información SL per haver obtingut la major puntuació al tractar-se
del preu més baix, tràmit SEC 2021 85 21.

Atesos els articles 157 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat
sumari.
De conformitat amb el que estableix la DA 2a.de la LCSP, la competència correspon a
l’alcalde. En conseqüència,
RESOLC:
Primer. Adjudicar a l’empresa ITECHGRUP INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN S.L. (B64855893) la contractació dels serveis de
manteniment i suport de les llicències de Suse Linux Server per un preu de 1.058,00
euros més 222,18 euros d’IVA (import total 1.280,18 euros IVA inclòs), per a UN (1)
any de contracte, amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques particulars aprovats per decret d’Alcaldia de 18 de juny de
2021.
Segon. Indicar que el termini de vigència del contracte és de d’UN any, d’acord amb
allò previst als plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars.
Tercer. Disposar la despesa de 1.280,18 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l’Autorització
A 220210016209 del pressupost de la Corporació de 2021.

Cinquè. Autoritzar al servei d’Intervenció a realitzar les operacions comptables
necessàries cas que el contracte no s’iniciï en la data prevista, previ informe tècnic al
respecte.
Sisè. Publicar l’anunci d’adjudicació en el perfil de contractant en el termini de quinze
dies i al Registre Públic de Contractes.
Setè. Comunicar aquesta resolució a l’Àrea d’Economia i Sostenibilitat, als efectes
oportuns.
Vuitè. Informar a l’empresa adjudicatària que, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat sumari, la formalització del contracte s’efectuarà mitjançat la signatura
de l’acceptació de la resolució d’adjudicació.
Novè. Notificar la present resolució a l’adjudicatària i a la resta de participants a la
licitació pública, indicant-los que contra aquesta resolució que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu en el
termini d’un mes, d’acord amb els articles 123 y 124 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre,
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Quart. Alliberar l’import de 534,82 euros de l’Autorització A 220210016209 i
carregar-ho a la partida EA 92004 20699 del pressupost de la Corporació de 2021.

del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, tenint en
compte que els terminis es computen d’acord amb l’establert a la Disposició addicional
quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (des de la
data d’enviament de la notificació o de l’avís de notificació si es fa mitjançant
compareixença electrònica, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagi publicat el
mateix dia en el perfil del contractant); o bé interposar directament recurs contenciósadministratiu, davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona en el
termini de dos mesos, a comptar des de la pràctica de la present notificació, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
Si s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs
contenciós administratiu fins que el primer hagi estat resolt expressament o s’hagi
produït la desestimació per silenci.
Tot això sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar
més convenient en dret.
Joan Basagañas i Camps
ALCALDE

Secretaria General
Als efectes art. 3.2 del RD 128/2018

Julio Miguel Montabes Martínez
INTERVENTOR GENERAL ACCIDENTAL
Sant Just Desvern, el dia de la signatura electrònica de la Intervenció
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Intervenció: CONFORME
DISPOSICIÓ DE DESPESES PER ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
1.- L’òrgan que aprova és el competent per la matèria i les delegacions vigents.
2.- Existeix informe tècnic o proposta de la mesa de contractació d’acord amb la proposta que se sotmet a fiscalització al tràmit SEC
2021 85 21.
3.- Existeix AUTORITZACIÓ DE DESPESA expedida per la licitació amb crèdit suficient per a aquesta adjudicació al tràmit INT
2021 6 66.
4.- La Intervenció ha pres raó al tràmit INT 2021 6 76 , per a practicar el document comptable escaient.
5.- Cal comunicar la resolució adoptada a Intervenció als efectes corresponents.
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Sant Just Desvern, en la data de la seva signatura electrònica.
Ref.: SEC 2021 85 19

