Joan Manuel Abelló, secretari del Consell Comarcal del Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern, degudament constituïda en la sessió ordinària de 19 de novembre
de 2019, va aprovar, per unanimitat de vots dels membres assistents, l'acord que es
transcriu literalment a continuació:
4. Adjudicació del contracte de subministrament d'equipament informàtic
Fets
El dia 22 d'octubre de 2019 la Junta de Govern va aprovar l'inici del procediment de
contractació del subministrament d'equipament informàtic
Aquesta licitació estava formada per dos lots concretament:
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LOT 1: Vint ordinadors portàtils (amb ratolí i maletí)
LOT 2: Vint llicències de Microsoft Office Home Business 2019
L'anunci de licitació i els plecs de condicions administratives particulars i tècniques es van
publicar al perfil de contractant.
Les empreses que han presentat les seves ofertes dins de termini en aquesta licitació, i
per tant, caldrà valorar són les següents:
DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC (LOT
2)
ICOT, SA (LOT 1 i LOT 2)
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA (LOT 1 i LOT 2)
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL (LOT 1 i LOT 2)
TELEFONIA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU (LOT 1)
S'adjunta informe tècnic de valoració de les ofertes, com annex a la proposta.
A continuació és mostra una taula resum amb les diferents puntuacions referents al LOT 1
(Vint ordinadors portàtils amb ratolí i maletí):
LICITADOR

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TÈCNICA

PUNTUACIÓ
GARANTIA

PUNTUACIÓ
TOTAL

51,49

10

10

71,49

70,00

0

0

70,00

-

-

-

EXCLÒS

-

-

-

EXCLÒS

ICOT, SA
TARRAGONA
INDUSTRIALS, SL
SAYTEL
INFORMATICOS, SA

SISTEMES

SERVICIOS

TELEFONIA
SOLUCIONES
DE
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
DE ESPAÑA, SAU

PROPOSTES (LOT 2):
A continuació es mostra una relació de totes les propostes econòmiques (només hi havia
aquest criteri) corresponent al LOT 2 (Vint llicències de Microsoft Office Home Business
2019).
LICITADOR

PREU

DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL - SERTEC

4.300,00 €

ICOT, SA

3.980,00 €

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA

4.213,40 €

TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL

4.283,40 €
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Fonaments de dret
D’acord amb l’article 16 de la LCSP, el contracte al que es refereix aquet plec de clàusules
administratives particulars és un contracte de subministrament.
El seu caràcter és administratiu i es regeix pel plec de clàusules administratives particulars i
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant
del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública
continguda, principalment, en les disposicions següents: a) 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.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
En tot allò que sigui d’aplicació desprès de l’entrada en vigor de la LCSP.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). En tot allò
que no s’oposi a la LCSP.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, (d’ara endavant, RGLCAP). En tot allò que no s’
oposi a la LCSP.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
En conseqüència, la Junta de Govern ACORDA per unanimitat de vots els següents acords:
1. APROVAR l'adjudicació a l'empresa ICOT, SA de la contractació per al subministrament
d'equipament informàtic i llicències de sistemes operatius, que s'adscriurà a l'àrea de
serveis socials, d'acord amb l'informe tècnic. Aquest acord també aprova l'exclusió de les 2
empreses que han presentat ofertes que no s'ajusten a les condicions indicades als plecs.
2. APROVAR la despesa per import de 20.380 € més IVA (per als 2 lots) que s'imputa a la
partida del programa d'inversions de la Diputació de Tarragona de l'any 2019.
3. PUBLICAR l'anunci de l'acord al perfil de contratant.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

Secretari

President

Joan Manuel Abelló

Joaquim Calatayud Casals
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INFORME TÈCNIC
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VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’EQUIPAMENT
INFORMÀTIC PER A L’ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
(EXP. NÚM. C06/2019)

SOL·LICITANT: Consell Comarcal del Baix Camp.
ASSUMPTE: Sol·licitud d’informe tècnic sobre la valoració de l’expedient de contractació
d’equipament informàtic per a l’Àrea de Serveis Socials.
EXPOSICIÓ:
Aquesta licitació estava formada per dos lots concretament:
-

LOT 1: Vint ordinadors portàtils (amb ratolí i maletí)
LOT 2: Vint llicències de Microsoft Office Home Business 2019

Les empreses que han presentat les seves ofertes dins de termini en aquesta licitació, i per tant,
caldrà valorar són les següents:
-

DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC (LOT 2)
ICOT, SA (LOT 1 i LOT 2)
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA (LOT 1 i LOT 2)
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL (LOT 1 i LOT 2)
TELEFONIA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU (LOT 1)

PROPOSTES (LOT 1):
El LOT 1 (Vint ordinadors portàtils amb ratolí i maletí), tenia criteris quantificables
automàticament, amb una puntuació màxima de 100 punts. Aquests criteris estaven dividits en
tres apartats:
-

Proposta econòmica (fins a 70 punts)
Proposta tècnica (fins a 20 punts)
Proposta de la garantia (fins a 10 punts)

En primer lloc es detallen les característiques tècniques dels equips presentats per cada un dels
diferents licitadors pel que fa al LOT 1, que determinaran si compleixen o no els requeriments
mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques. Es detallen només aquelles
característiques mínimes que han de complir els ordinadors portàtils.
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-

Proposta de ICOT, SA
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Model de portàtil
Pantalla
Processador
Memòria RAM
Disc dur
Connectivitat
Lector d’empremtes (integrat)
Lector de targetes
criptogràfiques (integrat)
Targeta gràfica
Ports
Sistema Operatiu
Ratolí
Maletí

HP ProBook 650 G5
Pantalla 15,6” FHD (1920x1080) amb webcam integrada
Intel Core i5-8265U
fins a 3.9 GHz, 6 MB de cache i 4 nuclis
16 GB DDR4 2400
256 GB PCIe
Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 5
SD Card Reader integrat
Smart Card Reader integrat
Intel UHD Graphics 620
2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type-C), 1 x RJ-45,
1 x HDMI, 1 x VGA
Windows 10 Pro 64 bits
Logitech B100 USB
HP Basic Carrying Case

Consideracions: Aquesta proposta COMPLEIX les característiques mínimes detallades en el
plec de prescripcions tècniques.
-

Proposta de SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Model de portàtil
Pantalla
Processador
Memòria RAM
Disc dur
Connectivitat
Lector d’empremtes (integrat)
Lector de targetes
criptogràfiques (integrat)
Targeta gràfica
Ports

Toshiba Satellite Pro A50-E-11D
Pantalla 15,6” HD (1366x768) amb webcam integrada
Intel Core i5-8250U
fins a 3.4 GHz, 6 MB de cache i 4 nuclis
8 GB DDR4 2400
256 GB M.2
Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.2
SD Card Reader integrat
Smart Card Reader integrat
Intel UHD Graphics 620
3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 (Type-C), 1 x RJ-45,
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Sistema Operatiu
Ratolí
Maletí

1 x HDMI, 1 x VGA
Windows 10 Pro 64 bits
Toshiba MR100
Toshiba B116

Consideracions: Aquesta proposta NO COMPLEIX les característiques mínimes detallades
en el plec de prescripcions tècniques. El portàtil ofert incorpora un processador,
concretament el model Intel Core i5-8250U que és un processador més antic que el demanat
en els plecs (Intel Core i5-8265U), fet que en el cas de la freqüència màxima (turbo) on es
demanava en el plec tècnic fins a 3,9 GHz, el model proposat arriba només fins a 3,4 GHz.
També cal apuntar, que en el plec es demanava que el portàtil tingués com a mínim 2 ports
USB 3.1, i en canvi, la proposta presentada els ports USB són 3.0. Tant una característica
com l’altre, si bé es tracta de lleugeres diferències, en cap cas no es pot considerar un
processador equivalent ni millor.
-

Proposta de TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Model de portàtil
Fujitsu E559
Pantalla
Pantalla 15,6” HD amb webcam integrada
Processador
Intel Core i5-8265U
fins a 3.9 GHz, 6 MB de cache i 4 nuclis
Memòria RAM
8 GB DDR4 2400
Disc dur
256 GB M.2
Connectivitat
Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.2
Lector d’empremtes (integrat)
SD Card Reader integrat
Lector de targetes
Smart Card Reader integrat
criptogràfiques (integrat)
Targeta gràfica
Intel UHD Graphics 620
Ports
2 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 (Type-C), 1 x RJ-45,
1 x HDMI, 1 x VGA
Sistema Operatiu
Windows 10 Pro 64 bits
Ratolí
Fujitsu Mobile Mouse black
Maletí
TechAir TANB0100
Consideracions: Aquesta proposta COMPLEIX les característiques mínimes detallades en el
plec de prescripcions tècniques.
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-

Proposta de TELEFONIA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA,
SAU
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Model de portàtil

NO S’ESPECIFICA CAP MODEL NI CARACTERÍSTIQUES

Consideracions: Aquesta proposta NO COMPLEIX ja que no s’especifica en cap dels
documents aportats el model de portàtil i les característiques d’aquest, fet que impedeix
que es pugui valorar si les característiques compleixen els requeriments mínims establerts
en el plec de
Cal recordar que el plec tècnic s’especifica clarament que els licitadors no poden oferir
ordinadors amb prestacions inferiors a les requerides en el plec de prescripcions tècniques, i en
conseqüència, no s’admetrà en cap cas aquelles ofertes que presentin un model d’ordinador
que no s’ajusti estrictament a les prestacions mínimes sol·licitades.
A continuació es detallen les propostes econòmiques, millores tècniques i les propostes de
garantia només d’aquelles empreses amb propostes admeses:
-

Proposta de ICOT, SA
PROPOSTA
Proposta econòmica
Proposta tècnica (millores)
Ampliació garantia

-

Valor
16.400,00 € + IVA
Ampliació de 8 GB de RAM
Garantia de 5 anys -> 2 anys d’ampliació

Proposta de TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL
PROPOSTA
Proposta econòmica
Proposta tècnica (millores)
Ampliació garantia

Valor
15.825,00 € + IVA
No s’especifiquen millores de cap tipus
Garantia de 3 anys -> Sense ampliació de garantia

VALORACIONS (LOT 1):
Tal i com es detalla en el plec de clàusules administratives particulars, la valoració de l’oferta
econòmica (fins a un màxim de 70 punts), es calcularà mitjançant la fórmula següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 70 ∙

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎
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Pel que fa la valoració de l’oferta tècnica (fins a un màxim de 20 punts), en el plec de
prescripcions tècniques es determinava que es valorarien únicament les millores en la RAM i el
disc dur, de la següent manera:
-
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-

Pel que fa a la RAM (màxim 10 punts)
o Ampliació de 4 GB de RAM: 5 punts
o Ampliació de 8 GB de RAM: 10 punts
Pel que fa al disc dur (màxim 10 punts)
o Disc dur de 512 GB SSD (enlloc de 256 GB)

Pel que fa a la valoració de la garantia (fins a un màxim de 10 punts), es donaran 5 punts per
cada any addicional d’extensió de la garantia, fins a un màxim de 2 anys addicionals (10 punts).
En resum doncs seran:
-

Ampliació d’1 any de garantia (3 + 1 = 4 anys): 5 punts
Ampliació de 2 anys de garantia (3 + 2 = 5 anys): 10 punts
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PUNTUACIONS (LOT 1):
A continuació és mostra una taula resum amb les diferents puntuacions referents al LOT 1 (Vint ordinadors portàtils amb ratolí i maletí):

LICITADOR
ICOT, SA
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA
TELEFONIA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU

PUNTUACIÓ
ECONÒMICA
51,49
70,00
-

PUNTUACIÓ
TÈCNICA
10
0
-
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PUNTUACIÓ
GARANTIA
10
0
-

PUNTUACIÓ
TOTAL
71,49
70,00
EXCLÒS
EXCLÒS

PROPOSTES (LOT 2):
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A continuació es mostra una relació de totes les propostes econòmiques (només hi havia aquest
criteri) corresponent al LOT 2 (Vint llicències de Microsoft Office Home Business 2019).
LICITADOR
DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL - SERTEC
ICOT, SA
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL

PREU
4.300,00 €
3.980,00 €
4.213,40 €
4.283,40 €

VALORACIONS (LOT 2):
Tal i com es detalla en el plec de clàusules administratives particulars, la valoració de l’oferta
econòmica (fins a un màxim de 100 punts), es calcularà mitjançant la fórmula següent:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 100 ∙

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎

PUNTUACIONS (LOT 2):
A continuació és mostra una taula resum amb les diferents puntuacions referents al LOT 2 (Vint
llicències de Microsoft Office Home Business 2019):
LICITADOR
ICOT, SA
SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL
DISTRIBUÏDORA D'INFORMÀTICA I SISTEMES AUXILIARS, SL – SERTEC

PUNTUACIÓ
100,00
44,43
27,76
23,81

CONCLUSIONS:
Tenint en compte les valoracions i puntuacions anteriors, en aquest informe tècnic es fa constar
que l’empresa que ha obtingut la màxima puntuació en el LOT 1 (Vint ordinadors portàtils amb
ratolí i maletí) és ICOT, SA, i en el LOT 2 (Vint llicències de Microsoft Office Home Business
2019) és ICOT, SA.

Jordi Toset Mena
Cap dels Serveis Informàtics
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