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Antecedents
1. Per resolució de 16 de febrer de 2018 es va acordar l'inici I'expedient de
contractació del contracte que figura a I'encapçalament.

2. Per resolució d'1 de març de 2018 es van aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de condicions tècniques del procediment
de contractació referenciat.
3. En data 5 d'abril de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació,
on es va procedir a I'obertura del sobre 1 i a qualificar la documentació de
caràcter general aportada pels licitadors a fi d'acreditar la capacitat i solvència
exigida com a requisit per contractar amb el sector públic.
Les empreses que es van presentar van ser

:

-ECONOCOM SERVICIOS, SA

-CoNTECNOW SL
-PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL

un cop revisada la documentació

general aportada per les empreses, es

comprova que és correcta per totes les empreses.
4. En data 11 d'abril de 2018 va tenir lloc I'acte públic en el que es va procedir a
I'obertura del sobre 2, tot donant-se a conèixer les ofertes relatives als criteris
d'avaluació automàtica (oferta econòmica i termini d'entrega i instal.lació).

5. En data t2 d'abril de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per a la
valoració de les ofertes del sobre 2, I'aprovació de la puntuació final obtinguda
per les empreses licitadores i per a la formulació de la corresponent proposta
d'adjudicació.
En primer lloc, d'acord amb l'informe del tècnic informàtic de data 11 d'abril
de 2018, es constata que I'empresa PUNT INFORMATIC I CREATIU, SL ofereix
un producte que no compleix amb els requeriments tècnics descrits en el PPT,
per Ia qual cosa s'acorda excloure-la de Ia licitació i no valorar Ia seva oferta.
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Valoracions de les empreses restants:
a) Oferta econòmica: fins a 90 punts.

La puntuació màxima s'atorga a l'oferta amb un preu global més baix (IVA
exclòs) i la resta d'ofertes seran puntuables d'acord amb la fórmula següent
(annex 5.8. PCAP):
P"

= [1

-

((O"- 0-)/33.000)] x 90

On P, és la puntuació que obté I'empresa que s'avalua per a aquest criteri, O,
és I'oferta de I'empresa que s'està avaluant, i O^ és Ia millor oferta, la més
baixa, d'entre totes les presentades.
ECONOCOM SERVICIOS, SA

Import de Ia oferta3'J..708,40€ (IVA exclòs)

t

,---- x9O= 69PO
'-':!!.?!.?...'i:?.'.?:oo
33.000,00

CONTECNOW. SL

Import de la oferta24.082,00€ (lVA exclòs)

1-

.---'i:i!.?:2?...?!:?3-?:oo

x90=

90100

33.000,00

b) Termini d'entrega i instal.lació: fins a L0 punts.
La puntuació màxima s'atorga a I'oferta amb un termini d'entrega i instal.lació
en dies més baix i la resta d'ofertes seran puntuables d'acord amb la fórmula

següent (annex 6.8 PCAP):
P, = [1

- ((O"- 0*)/60)] x 10

On P" és la puntuació que obté I'empresa que s'avalua per a aquest criteri, O"
és I'oferta de I'empresa que s'està avaluant, i O- és la millor oferta, Ia més
baixa, d'entre totes les presentades.
ECONOCOM SERVICIOS. SA

Termini de lliurament: 60 dies
60-28

x10= 4$7

1.

60
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CONTECNOW. SL

Termini de lliurament: 28 dies
28-28

t

60

x L0 = 10100

Valoració final (Total puntuació obtinguda)
Valoració
oferta
econòmica

Empresa
ECONOCOM SERVICIOS, SA

69,20

CONTECNOW, SL

90,00

Es

Valoració

termini
Iliurament

Total

4,67
10,00

73,87
100,00

constata que cap de les ofertes té la consideració de baixa temerària.

6. En data 18 d'abril de 2018 I'empresa coNTECNoW sL, va ser requerida per

aportar la garantia definitiva

i la restant documentació

L'empresa va presentar la documentació el 27 d'abríl de 201g.

exigida al

pCAp.

Fonaments de dret
I. S'han acomplert els tràmits legalment establerts per a I'adjudicació d'aquest
contracte.

II. Un cop computades les anteriors puntuacions, la Mesa de Contractació ha
acordat en data 12 d'abril de 2018 proposar excloure l'empresa puNT
INFORMATIC I CREATIU, SL, per no acompHf ek requeriments tècnics descrits
en el PPT i proposar com adjudicatària I'empresa CONTECNOW SL, en tractarse de I'oferta econòmicament més avantatjosa.
III. Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 151 i
161 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/20\1, de 1.4 de novembre, de conformitat amb les
atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de
Greuges i el Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges,
fprgval per resolució de 29 de desembre de 2010, i d'acord amb la proposta
d'adjudicació formulada per la Mesa de Contractació,
RESOLC:

1.. Excloure de la licitació de l'expedient núm. 20r8/02-o I'empresa puNT
INFORMATIC I CREATIU, SL, per no àcomplir els requeriments tècnics descrits
en el PPT.
2.

Adjudicar

a

I'empresa CONTECNOW SL, amb CIF 862463872, el contracte de
3
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i instal.lació d'una cabina que proveeixi I'espai
d'emmagatzemament informàtic en l'entorn de producció per al Síndic de
Greuges de Catalunya (expedient núm. 201,8/02-0), per I'import de 24.082,00 €,
IVA exclòs, i un termini de lliurament i instal.lacií de 28 dies, des de la
signatura del contracte.
subministrament

3. Notificar la present resolució als licitadors i publicar-la al Perfil de
Contractant.
Barcelona,2 de

de 2018

Rafael Ribó
Síndic de greuges
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