Resolució d’adjudicació
([SHGLHQWQ~P&6,
$VVXPSWH 6XEPLQLVWUDPHQW L PDQWHQLPHQW G HTXLSDPHQW &RUH L $JUHJDFLy GH
GDWDFHQWHUSHUDO&RQVRUFL6DQLWDUL,QWHJUDO
3URFHGLPHQWObert no harmonitzat WUDPLWDFLyRUGLQjULD
'DWDG¶LQFRDFLyGHVHWHPEUHGH
9DORUHVWLPDWGHOLFLWDFLy DQ\V HXURVVHQVH,9$
3UHVVXSRVWGHOLFLWDFLy DQ\V HXURVVHQVH,9$
3DUWLGD,9$  HXURV
Antecedents:
En data 15 de setembre de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació del
subministrament i manteniment d'equipament Core i Agregació de datacenter per al
Consorci Sanitari Integral.
En data 21 de setembre de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació de
contractació del subministrament i manteniment d'equipament Core i Agregació de
datacenter per al Consorci Sanitari Integral.
Atès el que disposen l’article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic i l’informe de la Direcció General de Contractació
Pública de data 12 d’abril de 2018, l’obertura dels sobres B (referent a les
proposicions susceptibles de judici de valor) no es va realitzar en acte públic.
En data 15 de novembre de 2021 es va procedir a l’obertura del sobre C.
Vistes les ofertes presentades i l’informe tècnic de data 18 de novembre de 2021 que
ha elaborat el Departament de Sistemes d’informació del Consorci Sanitari Integral;
8Q FRS YDORUDGHV OHV SURSRVWHV GH OHV HPSUHVHV G¶DFRUG DPE HOV FULWHULV
G¶DGMXGLFDFLyTXHUHJHL[HQDTXHVWDFRQWUDFWDFLyODFODVVLILFDFLyGHOHVSURSRVWHVKD
HVWDW
Ordre
1
2

Licitador
SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, S.A.
PUNT INFORMÀTIC I
CREATIU, S.L.

Puntuació
subjectiva

Puntuació
objectiva

Puntuació
TOTAL

43,20

53,68

96,88

41,30

55,00

96,30

En data 18 de novembre de 2021 la Mesa de contractació va elevar a aquest òrgan
de contractació proposta d’adjudicació.
En data 18 de novembre de 2021 es va sol·licitar a l’empresa que va obtenir la millor
puntuació per a que enviés la documentació establerta al plec de clàusules
administratives particulars, la qual va ser presentada en temps i forma
Fonaments de dret

Resolució òrgan de contractació

Donat que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació
del contracte.
D’acord amb l’article 150 i 151 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Resolució
Per tant, resolc:
1. Acceptar i incorporar en la present resolució l’informe de valoració de data 18 de
novembre de 2021 en el qual es motiva l’adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu del subministrament i manteniment
d'equipament Core i Agregació de datacenter per al Consorci Sanitari Integral a la
següent empresa:
/RW

'HVFULSFLy

$GMXGLFDWDUL

Únic

Subministrament i manteniment
d'equipament Core i Agregació de
datacenter per al Consorci Sanitari Integral

SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA,
S.A.

,PSRUWG¶DGMXGLFDFLyVHQVH
,9$ YLJqQFLDGHOFRQWUDFWH
HXURV

3. Notificar la present resolució als interessats.
4. Contra aquesta resolució i d’acord amb el que preveu l’article 121 i ss de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques podeu interposar recurs d’alçada davant el Consell
Rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
resolució.
El recurs d’alçada s’entendrà desestimat si, transcorreguts tres mesos des de la
data de la seva interposició, no ha recaigut resolució expressa.
La resolució del Consell Rector d’estimació o desestimació expressa o presumpta,
del recurs d’alçada posa fi a la via administrativa.
Contra aquesta, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió
(art. 125) o, directament, recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò
disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(art. 122.3).

Carlos Constante i Beitia.
Director general del Consorci Sanitari Integral
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Exped. CSI2021071

INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ
1

Puntuació Objectiva

Lot únic:
A continuació es mostren les 2 propostes rebudes:

Lot únic

Valoracions
BECOMIT

Punts

Preu de licitació
Anys de suport addicional

51
4

SEMIC

82.749,90 €

90.407,00 €

1

1

Sobre aquestes propostes s’ha aplicat la fórmula següent per cadascun dels criteris:

Preu de licitació:
Pv= Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació
VP = 3

Anys de suport addicionals:
I en base a les fórmules, s’obtenen les següents puntuacions:

Lot únic

Puntuació
Punts criteri

Preu de licitació
Anys de suport addicionals

Sistemes d’Informació

51
4

1/3

Becomit

Semic

51

49,68

4

4
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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ

2

Puntuació Subjectiva

De l’informe de valoració tècnica publicat després de l’obertura del sobre B, en recuperem les
següents puntuacions
/RWÒQLF




Puntuació

3XQWV
FULWHUL

%HFRPLW

6HPLF







5REXVWHVDL6LPSOLFLWDW







*HVWLyLPRQLWRULW]DFLy







,QWHJUDFLyHLQHVFRUSRUDWLYHV




























'LVVHQ\JHQHUDOGHODVROXFLy

&RQQHFWLYLWDWQH[XV
3UHVWDFLRQVHTXLSDPHQWV)2
&RQQHFWLYLWDW)LUHZDOOV
4XDOLWDWGHODPHPzULDWqFQLFD
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INFORME PROPOSTA ADJUDICACIÓ

3

Puntuació Total

Sumant les puntuacions obtingudes a cadascun dels apartats per les diferents propostes, obtenim
aquest resultat final:
/RWÒQLF




3XQWV
FULWHUL


Puntuació

%HFRPLW

6HPLF





3UHXGHOLFLWDFLy
$Q\VGHVXSRUWDGGLFLRQDOV
'LVVHQ\JHQHUDOGHODVROXFLy
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3XQWXDFLyWRWDO































Davant aquestes puntuacions, es proposa l’adjudicació de l’expedient CSI2021071 a l’empresa
Servicios Microinformática S.A (SEMIC).
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Javier Grueso Mula
Director Sistemes d’Informació del Consorci Sanitari Integral
18 de novembre de 2021
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