I N F O R M E

RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LES
OFERTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ, TRAMITAT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER SUBMINISTRAMENT, INSTALLACIÓ, CONFIGURACIÓ
I PAGAMENT PER ÚS D’UN SISTEMA DE GESTIO D’INCIDENCIES COMPLERT PER L’AREA
D’ESPAI PÚBLIC, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT I
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.- (Exp. ASG/Contractació/2020/39 - 25/2020/CSUBM)
1. Per resolució de la tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Viladecans,

de data 11 de desembre de 2020, es van aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques així com la iniciació i tramitació de l’expedient administratiu de contractació
per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, del
contracte administratiu per al SUBMINISTRAMENT, INSTALLACIÓ, CONFIGURACIÓ I

PAGAMENT PER ÚS D’UN SISTEMA DE GESTIO D’INCIDENCIES COMPLERT PER L’AREA
D’ESPAI PÚBLIC.

2. La convocatòria del procediment obert es va publicar en data 11 de desembre de 2020 al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament de Viladecans.
3. En data 8 de gener del 2021 va finalitzar el termini de presentació de les ofertes, constant

presentades les ofertes de les següents empreses en format electrònic a la Plataforma de
Contractació Pública:
IDASA SISTEMAS SL
GESCOR SISTEM SL
GREEN TAL SA

4. Atès el que disposen els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeixen la contractació del SUBMINISTRAMENT, INSTALLACIÓ, CONFIGURACIÓ I
PAGAMENT PER ÚS D’UN SISTEMA DE GESTIO D’INCIDENCIES COMPLERT PER L’AREA
D’ESPAI PÚBLIC
5. Atès el criteri d’adjudicació i d’avaluació de les ofertes a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és l’oferta econòmicament més avantatjosa, segons el que disposa la clàusula 3.7 dels
esmentats plecs de clàusules administratives, és el següent:
“...

1) MILLOR PREU OFERTAT PEL LICITADOR (Fins a 100 punts).
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de licitació. L’oferta que
presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma
proporcional de conformitat amb la següent fórmula:

((Pressupost de licitació – oferta valorada) * 100 )
(Pressupost de licitació – millor oferta)
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La selecció de la fórmula, per a la valoració de les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat
d’acord amb un sistema lineal que reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar,
a partir d’un càlcul senzill, lògic i coherent, les ofertes, amb el fi d’aconseguir la millor relació qualitat
preu.

OFERTES ANORMALMENT BAIXES

S’estableix que aquelles ofertes que presentin una reducció superior al 15% del pressupost base de
licitació es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan
anormalment baixa. En aquest cas, els licitadors hauran de presentar un estudi econòmic-financer
específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de contractació solliciti informació
addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta, seguint el procediment establert a l’article 149 de la
LCSP. ...”

VALORACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA:
1) MILLOR PREU OFERTAT PEL LICITADOR (Fins a 100 punts).
El pressupost base de licitació del contracte és per un import total de 39.930,00 € (21% d’IVA
inclòs), d’acord amb el següent detall:

Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any
Preu per ús aplicació anual 2022
Preu per ús aplicació anual 2023
Preu per ús aplicació anual 2024

TOTAL

Import
IVA (21%)
(sense IVA)

Import total
(IVA inclòs)

12.000,00€

2.520,00€

14.520,00€

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

7.000,00€

1.470,00€

8.470,00€

33.000,00€

6.930,00 €

39.930,00€

Els licitadors presenten les següents ofertes, obtenint la puntuació indicada:

Licitadors
IDASA SISTEMAS,
SL
GECOR SYSTEM,
SLU
GREEN TAL, SA

PRESSUPOST BASE
DE LICITACIÓ

Oferta
(iva exclòs)

IVA (21%) Oferta
% Baixa
(IVA inclòs)

Puntuació

26.895,00

5647,95

32.542,95

18,50%

68,10

24.035,15

5047,38

29.082,53

27,17%

100,00

28.050,00

5890,5

33.940,50

15,00%

55,22

33.000,00 € 6.930,00 €

39.930,00 €

Les empreses IDASA SISTEMAS, SL i GECOR SYSTEM, SLU presenten una reducció de més del
15% del pressupost base de licitació i, en conseqüència, es requereix informe justificatiu de l’oferta
presentada. Aquesta justificació, ja es presenta en el contingut dels sobres digitals presentats pels
licitadors amb les seves ofertes, i es consideren justificacions vàlides.
L’empresa GECOR SYSTEM, SLU és la que obté la màxima puntuació, resultant l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
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S’han avaluat els criteris pels quals han proposat una oferta anormalment baixa. Els criteris
justificatius son els següents:segons consta en el annex II de la seva oferta técnica en la pàgina 71 i
fins la 80:
1- Factors tècnics
a. Extensa implantació del producte en altres Ajuntament del territori nacional
b. FA 15 anys que treballen en el producte i en les seves millores.
c. Certificat ISO 9001 i 1400 en processos interns en al Ajuntament de Màlaga entre
d’altres
d. RRHH adequats para el projecte
e. A nivell de seguretat certificació ENS 19047
f. Optimització : Estalvi en la definició de procediments degut a les seves certificacions
i experiència.
g. Seguretat en CPD de Azure
h. Ionic Framework en la App per tant molt facil de utilitzar per desenvolupaments e
integracions
2- Factors econòmics
a. Aplicació al núvol
b. Programari multi entitat

Valorats els factors que proposa el proveïdor com a defensa de la baixa anormal de preu
considero que tots les justificacions son valides. A mes es considera que en els Ajuntaments

com Alcala de Guadaira; Malaga; Andujar; Bermeo; Fuengirola; Getafe; Grabada; Alfas del Pi
(Alicante) Puerto de Santa Maria; Nerja ( Màlaga) Torremolinos; Ubrique (Cadiz) s’està utilitzant el
producte amb costos similars amb plena satisfacció del client segons consta en els certificats
aportats.

A nivell de seguretat el fet de que el CLOUD estigui en Azure dona totes les garanties de
seguretat demandes.
Finalment, analitzades les ofertes presentades, la totalitat dels productes oferts s’ajusten als
requeriments establerts en el plec de prescripcions tècniques i compleixen amb les
característiques sollicitades.
Per tot l’anterior, es PROPOSA:
PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ, mitjançant procediment obert simplificat abreujat i
tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de
prescripcions tècniques i a l’oferta presentada, en tot el que millori els esmentats plecs, del contracte
administratiu del subministrament, installació, configuració i pagament per ús per quatre

anys, d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai Públic de
l’Ajuntament de Viladecans, a favor de l’empresa GECOR SYSTEM, SLU, per un import total de
29.082,53 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent detall:
Descripció
Preu producte i posada en marxa primer any
Preu per ús aplicació anual 2022
Preu per ús aplicació anual 2023
Preu per ús aplicació anual 2024

Import
IVA (21%)
(sense IVA)

Import total
(IVA inclòs)

8.734,73 €

1.834,29 €

10.569,02 €

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €

5.100,14 €

1.071,03 €

6.171,17 €
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TOTAL

24.035,15 € 5.047,38 €

29.082,53 €

SEGON.- DISPOSAR una despesa per un import total de 29.082,53 € (IVA inclòs), a càrrec de
l’aplicació pressupostària 15030 92040 62600 (EQUIP PROCÉS INFORMACIÓ) dels pressupostos
generals dels exercicis de 2021, 2022, 2023 i 2024, amb la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar les obligacions derivades del contracte en els exercicis
corresponents, d’acord amb el següent detall:
Exercici
2021
2022
2023
2024

Import

10.569,02 €
6.171,17 €
6.171,17 €
6.171,17 €

Document Comptable

D-12021000001784
D_FUT-12021000001777
D_FUT-12021000001780
D_FUT-12021000001782

TERCER.- APROVAR LES AUTORITZACINS COMPLEMENTÀRIES NEGATIVES del sobrant de
l’operació d’autorització corresponents a la diferència entre el pressupost de licitació i el preu
d’adjudicació

Exercici
2021
2022
2023
2024

Import

-3.950,98 €
-2.298,83 €
-2.298,83 €
-2.298,83 €

Document Comptable

A/-12021000001785
A/_FUT-12021000001778
A/_FUT-12021000001781
A/_FUT-12021000001783

Viladecans, a la data de la signatura electrònica

La cap del Departament de Sistemes d’Informació
i Innovació Tecnològica

4

