Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació

GENERALITAT DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Contracte : Contracte Públic

Unitat Promotora : Serveis de
Radiocomunicacions

Tipus : Serveis

Criteris d’adjudicació: Diversos

Expedient : CTTI-2019-20095

Procediment : Obert Simplificat

Títol : Servei de manteniment de terminals i accessoris Sepura.

Valor estimat del contracte
(s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import base €
98.575,00
98.575,00
36 mesos.

IVA €

Import total €

20.700,75

119.275,75

Antecedents
1. Per resolució de data 21 d’octubre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació

del contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
2. En data 12 de novembre de 2019, va tenir lloc la sessió de la Mesa de Contractació

on es va procedir a l’obertura del sobre A i a qualificar la documentació de caràcter
general aportada pels licitadors. La documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant un judici de valor, continguda també en el Sobre A, es
trasllada a la ponència tècnica perquè s’iniciï la valoració de la proposta continguda
en el sobre.
3. En data 8 de gener de 2020, va tenir lloc l’acte públic on es va procedir a l’obertura

del sobre B, tot donant-se a conèixer l’oferta relativa als criteris d’adjudicació
quantificables de forma automàtica, tal i com queda recollit a les actes de les
respectives sessions.
4. En data 15 de gener de 2020 va tenir lloc la sessió de la Mesa de contractació virtual

en la que es van avaluar i puntuar les ofertes, d’acord amb els criteris de valoració
establerts al plec de clàusules administratives particulars, i vist l’informe de proposta
d’adjudicació, que detalla les puntuacions totals i parcials que ha obtingut les
empreses licitadores tal i com es detalla a continuació i d’acord amb l’article 159.4 f)
4º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant,
LCSP), es va requerir al licitador per tal que aportés la documentació escaient.
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5. Un cop aportada i degudament verificada la documentació requerida i, d’acord amb

l’article 159.4 f) 4º de la LCSP

Fonaments de dret
I.

S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte, d’acord amb allò que disposa l’article 159 de la LCSP.

II.

Les característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa proposada
com a adjudicatària ZENON DIGITAL RADIO S.L.U., que han comportat que
l’oferta sigui seleccionada en front a les de la resta de licitadors són:


Disposa d’una infraestructura i una logística adient pel servei que es vol
contractar.



Disposa dels medis personals i tècnics adients pel servei que es vol
contractar.



Ofereix el termini de lliurament d’elements reparats més baix, de 5 dies.

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150 i 158 de la
LCSP, i d’acord amb la proposta d’adjudicació efectuada per la ponència tècnica.

III.

En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats
que em son conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat
d’òrgan de contractació en el seu acord de 28 d’octubre de 2019.
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RESOLC:

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

Empresa:

ZENON DIGITAL RADIO, S.L.U.

NIF:

B-65135410

Import licitació:

Import base €

IVA €

Import total €

98.575,00 €

20.700,75 €

119.275,75 €

Import adjudicació:

Fins a un màxim de l’import de licitació, d’acord amb els preus
unitaris detallats a continuació.

Termini d’execució:

36 mesos

Possibilitat de pròrroga: No

PREUS UNITARIS:
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2. Designar com a responsable d’aquest contracte al Director d’Aprovisionament i
Seguiment de la Contractació del CTTI.

GENERALITAT DE CATALUNYA

3. Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d’acord
amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu.

4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
potestativament recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte impugnat,
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució.
Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució,
sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Per delegació,

Xavier Milà i Vidal
Director Gerent (e.f.). Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
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