EXP. 17/2021
ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER FER
FRONT A LA BRETXA DIGITAL D’ACCÉS A INTERNET, EN EL MARC DEL
PROGRAMA PILOT “TERRITORI BRETXA DIGITAL ZERO” DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA I LA FUNDACIÓ BARCELONA INSTITUTE OF TECHNOLOGY FOR
THE HABITAT

La Senyora Yolanda Lacasa Puigmal i el Senyor Xavier Paton Morales, actuant
mancomunadament en nom i representació de la Fundació Barcelona Institute of
Technology for the Habitat, en la seva qualitat d’òrgan de contractació, d’acord amb els
següents fets:
Primer. La Fundació BIT HABITAT va convocar el procediment obert corresponent al
Contracte de subministrament, instal·lació i posada en marxa d’equipament informàtic
per fer front a la bretxa digital d’accés a internet, en el marc del programa pilot “territori
bretxa digital zero” de l’Ajuntament de Barcelona i la fundació Barcelona Institute of
Technology for the Habitat, convocat mitjançant anunci publicat al DOUE i al Perfil de
Contractant de l’entitat, el proppassat 26 de març de 2021.
Segon.- Finalitzat el termini de presentació de les ofertes es van presentar les
següents empreses:

EMPRESA

INFORMÁTICA FAER, S.L
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A

Tercer.- En data 11 de maig de 2021 de la Mesa de Contractació va procedir a
l’apertura i examen de la documentació aportada als sobres únics presentats per les
empreses licitadores.
Una vegada revisada la documentació general continguda al sobre únic, no s’ha
detectat l’existència de defectes en la documentació aportada per les empreses
licitadores.
Quart.- El resultat de puntuació global de les ofertes econòmiques i altres referències
quina valoració depèn de fórmules automàtiques ha estat el següent:

EMPRESA

Oferta econòmica
Ordinador portàtil
estàndard
779,00 euros

INFORMÁTI
CA FAER,
S.L

20 punts
Encaminador
(router) 4G tipus
MIFI
78,00 euros
5,7 punts

Suport remot
telefònic o
telemàtic

Ampliació del
Reposició del
termini de
component
garantia i servis
avariat
post-vena

SI

SI

20 punts

TOTAL

2 ANYS
ADDICIONALS
90,7 punts

15 punts
30 punts

Ordinador portàtil
estàndard
843,77 euros

SAYTEL
SERVICIOS
INFORMÁTI
COS, S.A

8,36 punts
Encaminador
(router) 4G tipus
MIFI
42,34 euros
15 punts

SI
NO

2 ANYS
ADDICIONALS
73,36 punts

20 punts
0 punts

30 punts

Cinquè.- En el mateix Acta, la Mesa va proposar a l’Òrgan de Contractació aprovar la
següent classificació resultant de la valoració de les propostes presentades en el
procediment de referència:
ORDRE
CLASSIFICACIÓ

EMPRESA

TOTAL
PUNTUACIÓ

INFORMÁTICA FAER, S.L
90,7

1
2

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS,
S.A.

73,36

Així mateix, es va condicionar l’anterior classificació a que INFORMÁTICA FAER, S.L.
aporti, en el termini màxim de TRES (3) dies hàbils la documentació prevista a l’apartat
sisè del acta referit, de conformitat amb previst a l’annex 3 del Plec de Clàusules
Particulars.
Sisè.- Atès que l’empresa va aportar la documentació esmentada en temps i forma, en
data 25 de maig de 2021, l’Òrgan de Contractació va acordar classificar les ofertes
presentades per les empreses admeses al present procediment, atenent als criteris
d’adjudicació establerts al Plec de clàusules particulars i tenint en consideració l’Acta

d’obertura i valoració del contingut del sobre únic i la proposta emesa per part de la
Mesa de Contractació.
Seguidament, es va requerir a l’empresa classificada en primer lloc - INFORMÁTICA
FAER, S.L - per tal que en el termini de 10 dies hàbils presenti la documentació prèvia
a l’adjudicació dels contracte establerta a la clàusula 11.7 del Plec de clàusules
particulars.
Setè.- INFORMÁTICA FAER, S.L va aportar la documentació requerida en temps i
forma.
Atenent als anteriors antecedents, s’ACORDA:
PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa INFORMÁTICA FAER, S.L el contracte de
“Subministrament, instal·lació i posada en marxa d’equipament informàtic per fer front a la
bretxa digital d’accés a internet, en el marc del programa pilot “territori bretxa digital zero”
d’acord amb la seva oferta econòmica.
SEGON .- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els licitadors.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació a la plataforma de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on es troba el Perfil del Contracant
de l’entitat, així com la publicació al DOUE i a la plataforma de contractació pública de
la Generalitat de Catalunya de la formalització d’aquest contracte, quan aquesta s’hagi
produït.

Barcelona, a 17 de juny de 2021

Yolanda Lacasa Puigmal

Òrgan de Contractació

Xavier Paton Morales

