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1 Objecte
És objecte del present document justificar els aspectes establerts els articles 28, 100, 101 i
116.4 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic en la relació amb el contracte de
subministrament de maquinari digital per a l’Institut d’Assistència Sanitària.

Subministrament
Descripció del Contracte :

de

maquinari

digital informàtic per a l’Institut
d’Assistència Sanitària.

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de
contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la
norma abans esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a
allò establert als esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que
s’estableixen a continuació en relació amb el contracte de Subministrament de maquinari
digital informàtic per a l’Institut d’Assistència Sanitària:
•

Objecte del Contracte

•

Necessitats a satisfer

•

Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte

•

Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del
contracte.

•

Pressupost de licitació

•

Valor estimat del contracte

•

Termini de Lliurament

•

Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte

•

Criteris de solvència

•

Criteris d’adjudicació

•

Condicions especials d’execució
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1.1 Objecte del Contracte
L’objecte del present contracte es el Subministrament de maquinari digital informàtic per a
l’Institut d’Assistència Sanitària.

1.2 Necessitats a satisfer
Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen en:
LOT 1: Aquest lot està composat per un total de 228 ordinadors personals (PC) de
gamma alta de tipus “All in One”.
El Codi CPV que correspon als ordinadors personals és 30213000-5 (Lot 1)

1.3 Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
Mitjançant el present contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les
necessitats que s’especifiquen en el punt primer de la present memòria.
El contracte ha de satisfer el subministrament del maquinari informàtic especificat en el
apartat anterior.

1.4 Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la
prestació objecte del contracte.
Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats
per poder donar compliment a l’objecte del contracte que es precisa.
Per això, atès que la prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans
propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació del Subministrament de maquinari
digital informàtic per a l’Institut d’Assistència Sanitària.
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1.5 Pressupost de licitació
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de
tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per
a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:

LOT
Lot 1

Costos Directes
218.790,00
218.790,00

IVA
45.945,90
45.945,90

Total
264.735,90
264.735,90

Taula 1. Pressupost de Licitació

Total pressupost base de licitació: 218.790,00 €

Els licitadors podran presentar oferta pel lot, hauran d’igualar o disminuir en la seva
oferta el pressupost base de licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida
independent.

1.6 Valor estimat del contracte
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

Desglossament del valor estimat del contracte:
•

Pressupost base de licitació (sense IVA): 218.790,00€

•

Possible pròrroga: NO

•

Possibles modificacions: 2.187,90€

•

Possibles opcions eventuals: NO

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 220.977,90€
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1% per
Modificacions

LOT

VEC

Total

Lot 1

218.790,00

2.187,90

220.977,90

218.790,00

2.187,90

220.977,90

Taula 2. Valor Estimat del Contracte per lot.

1.7 Termini de Lliurament
L’empresa adjudicatària haurà de posar a disposició de l’IAS la totalitat dels ordinadors que
consta descrites en el plec de prescripcions tècniques, en el termini màxim de 30 dies
naturals a comptar des de la notificació de la resolució d’adjudicació.
Si passat 60 dies de la notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari, no es disposa del
material a subministrar, s’aplicarà el règim de penalitzacions conforme l’article 192 i 193
de la LCSP, segons el que estipula en el Plec de Prescripcions Tècniques en l’epígraf 5
Règim de penalitats.
El contracte no és prorrogable.

1.8 Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del
contracte
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment Obert a l’empara de l’art. 156 de la
LCSP, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació
dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin
la corresponent licitació.
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1.9 Criteris de solvència
Atenent a que l’objecte del contracte és el subministrament de maquinari digital per a
l’Institut d’Assistència Sanitària, i que el seu valor estimat és 218.790,00€, es proposen els
següent criteris de solvència:
o

Solvència tècnica /professional: En el moment oportú, es requerirà al contractista, tenint
en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que acrediti,
per un o diversos dels mitjans següents:
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar natura als que
constitueixen l’objecte contractual, en els darrers tres anys com a màxim, indicant
la data, import i destinatari dels mateixos. Ho acreditarà mitjançant certificats
expedits o visats per l’òrgan competent d’aquells destinataris relacionats.
b) Indicar el personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no en l’empresa,
participants en el contracte, especialment els dedicats al control de qualitat.
c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures relacionades i
destinades a garantir la qualitat i els mitjans, en el seu cas, d’estudi i investigació
de l’empresa.
d) Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa,
especialment, del responsable de l’execució del contracte així com dels tècnics
adscrits a l’objecte contractual.

o

Solvència econòmica/financera: En el moment oportú, es requerirà al contractista, que
acrediti per un o diversos dels mitjans següents:
e) Volum anual de negocis en l’àmbit de l’objecte contractual, referit al millor exercici
dins dels tres darrers disponibles, en funció de la data de constitució o inici de les
activitats de l’empresari. El volum de negocis mínim anual exigit no excedirà
d’una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
f)

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscs
professionals per igual o superior a 100.000euros.

g) Patrimoni net, o be ratio entre actius i passius, al tancament del darrer exercici
econòmic (comptes anuals) per import igual o superior a 100.000 euros.
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1.10 Criteris d’adjudicació

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació per cada lot:
•

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques
o

Es valorarà amb la màxima puntuació de 50 punts l'oferta econòmica més
favorable.

o Es valorarà fins a 47,5 punts la valoració de les característiques
addicionals proposades.

o Es valorarà fins a 2,5 punts la valoració dels criteris subjectius.
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.

1.10.1 Es valorarà amb la màxima puntuació de 50 punts l'oferta econòmica més
favorable
Es valorarà amb la màxima puntuació (50 punts) l'oferta econòmica més favorable, aplicant
a les restants ofertes la puntuació que de forma inversament proporcional resulti de la
següent fórmula. (Fins a 50 punts).
Px = (Oe*50) / Ox
On:

Px: puntuació oferta valorada
Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA)
Ox: preu oferta valorada (sense IVA)
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1.10.2 Es valorarà fins a 47,5 punts la valoració de les característiques addicionals
proposades per cada lot.

Característiques addicionals o Millores en les característiques dels ordinadors descrita en el
capítol 2 del Plec de Prescripcions Tècniques per cada lot:
LOT 1:
Característiques addicionals de l'ordinador personal
Memòria RAM
Ports

Garantia(1)

Connexions
WebCamp
Instal·lacions(1)

Altres millores
(1)

SDRAM 16GB DDR4 - 2400. En un SIMM, per deixar lliure un
slots per tenir capacitat d'ampliar a 32GB
Lector fingerprint reader
Lector targetes SD4 amb 5 en 1

Puntuació
10
4
3

Si són 4 anys de garantia per part del fabricant amb resposta
dia següent que inclogui mà d’obra, desplaçaments i peces en
tots els components integrants de l’equip amb reparació a
domicili es donarà la puntuació

5

Si són 5 anys de garantia per part del fabricant amb resposta
dia següent que inclogui mà d’obra, desplaçaments i peces en
tots els components integrants de l’equip amb reparació a
domicili es donarà la puntuació

10

Permetre connexió WIFI i Bluetooh 5
Dual Pop-up Webcam
Instal·lats menys de 100 ordinadors a l’IAS
Instal·lats entre 101 i 200 ordinadors a l’IAS
Instal·lats més de 200 ordinadors a l’IAS
L'adjudicatari ser Servei Oficial del fabricant
Certificat medi ambiental “Empremta de carboni”

3
5
1
2
3
5
4,5

Només podrà tenir la puntuació relacionada amb els anys totals de la garantia, no es acumulable.

Taula 3. Característiques addicionals de l'ordinador personal
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1.10.3 Es valorarà fins a 2,5 punts la valoració dels criteris subjectius.

Valoració dels criteris subjectius descrita en el capítol 2 del Plec de Prescripcions Tècniques
del:
LOT 1:
Criteris subjectius
criteris subjectius

Millores a valorar en relació als requeriments mínims detalls a
la taula 2 d’aquest document

Puntuació
2,5

Taula 4. Criteris subjectius de l’ordinador personal
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1.11 Condicions especials d’execució

S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:

•

Consideracions segons requeriments mínims especificats a l’epígraf 4.1.1
PPT.

De tot el qual es deixa constància oportunament.

TÍSCAR
FERNÁNDEZ
GUERRERO DNI
40329694E
(TCAT)

Firmado
digitalmente por
TÍSCAR
FERNÁNDEZ
GUERRERO - DNI
40329694E (TCAT)
Fecha: 2019.02.25
09:51:38 +01'00'

Salt, 25 de febrer de 2019
Tíscar Fernández Guerrero
Cap de Projectes Informàtics de l’IAS i Suport a l’usuari
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