Expedient: 20200566
Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp
Tipus: mixt (subministrament i serveis)
Procediment: obert
Tràmit: ordinari
Objecte: nova infraestructura TIC i manteniment associat
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ LOT 2 ‘SEGURETAT DATACENTER I PERIMETRAL’;
LOT 3 ‘ACTUALITZACIÓ INFRAESTRUCTURA CENTRAL DE COMUNICACIONS
UNIFICADES’ DE L’HOSPITAL SANT JOAN DE REUS
ANTECEDENTS
I. En data 26 d’abril de 2021 es va aprovar l’expedient de contractació de la nova
infraestructura TIC i manteniment associat de l’entitat Hospital Universitari de Sant Joan
de Reus Societat Anònima (societat unipersonal), amb número d’expedient 20200566, el
qual va ser dividit en tres (3) lots:
-

LOT 1: Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus

-

LOT 2: Seguretat Datacenter i perimetral de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions)

-

LOT 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

II. En data 30 de abril de 2021, es va publicar l’anunci previ i, en data 2 de juny de 2021
l’anunci de licitació, al perfil de l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM.
En l’anunci es va assenyalar que el termini de presentació de proposicions finalitzava el
dia 15 de juny de 2021.
III. El pressupost de licitació ascendia a 640.000,00 € (IVA exclòs) / 774.400,00 € (IVA
inclòs).
Així mateix, el valor estimat del contracte ascendia a 640.000,00 € (IVA exclòs), repartit
en les següents partides:
Pressupost de despesa màxima de
cada lot (IVA exclòs):
Lot 1: 300.000,00 €
Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips: 245.000,00 €
(IVA exclòs).

Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 310 300 - Fax 977 308 484
www.hospitalsantjoan.cat

Pressupost de despesa màxima de la
totalitat dels lots (IVA exclòs):
640.000,00€

La teva salut, la nostra prioritat
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-

Implantació: 21.000,00 € (IVA
exclòs).
Serveis de manteniment: 6.800,00
€ (IVA exclòs) anuals, durant els 5
anys de vigència del contracte.

Lot 2: 170.000,00 €
Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips i implantació:
65.000,00 € (IVA exclòs).
- Serveis de manteniment: 21.000,00
€ (IVA exclòs) anuals, durant els 5
anys de vigència del contracte.
Lot 3: 170.000,00 €
Aquest import és la suma de les següents
prestacions:
- Compra d’equips i implantació:
11.000,00 € (IVA exclòs).
- Llicències, suport i serveis de
manteniment: 114.000,00 € (IVA
exclòs), durant els 4 anys de
vigència del contracte.
- Cost de renovació del parc de
telefonia IP: 45.000,00 € (IVA
exclòs).
IVA Lot 1: 63.000,00 €
IVA Lot 2: 35.700,00.€
IVA Lot 3: 35.700,00.€

IVA de la totalitat dels lots:
134.400,00 €

Total Lot 1: 363.000,00 €
Total Lot 2: 205.700,00 €
Total Lot 3: 205.700,00 €

Import de la totalitat dels lots:
774.400,00 €

IV. El contracte es va qualificar de naturalesa privada, de conformitat amb l’establert a
l’article 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). La
present licitació es tramità mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, amb
utilització simultània de diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb l’article 145 i
següents del mateix text normatiu.
V. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta les següents
empreses:
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-

LOT 1: Infraestructura de comunicacions centrals de l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC,S.L.)
-

LOT 2: Seguretat Datacenter i perimetral de l’Hospital Universitari Sant Joan de
Reus (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions)

SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES SL (SIRT)
SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC,S.L.)
-

LOT 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. (SCC,S.L.)
VI. En data 17 de juny de 2021 la Mesa de contractació va celebrar l’acte intern
d’obertura del Sobre A, per la qualificació de la documentació general de les empreses
licitadores. Posteriorment, va acordar la seva admissió i va procedir, en acte públic, a
l’obertura del Sobre B, que conté la documentació a valorar mitjançant criteris
d’adjudicació subjectes a judici de valor.
VII. En data 30 de juny de 2021, es va celebrar l’acte de la Mesa per comunicar
públicament la valoració de l’exclusió de l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES
S.L., respecte del Lot 1; la valoració de l’exclusió de l’empresa SISTEMAS INTEGRALES
REDES Y TELECOMUNICACIONES S.L. respecte del Lot 2; i la informació i aprovació
per unanimitat de l’informe de valoració del Sobre B, relatiu las criteris d’apreciació
tècnica.
Així mateix, la Mesa va terme l’acte públic d’obertura del Sobre C –que conté els criteris
avaluables de forma automàtica–, tot tenint en compte els antecedents exposats.
En aquest sentit, la Mesa de contractació va declarar el següent:
“Vistes les ofertes econòmiques, i un cop analitzades i ponderades d’acord amb els criteris
determinats al Plec de clàusules, en les diferents sessions realitzades per aquesta Mesa,
s’ha arribat a la puntuació que es reflexa a l’apartat anterior amb les corresponents
consideracions que es fan constar en les actes de les sessions realitzades fins a la data i
que es resumeixen a continuació:
o

Respecte del Lot 2: Les característiques i avantatges determinants de la selecció de
l’oferta millor relació qualitat- preu, i, en conseqüència, classificada en primer lloc han
estat l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació
establerts al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.

o

Respecte del Lot 3: Les característiques i avantatges determinants de la selecció de
l’oferta millor relació qualitat- preu, i, en conseqüència, classificada en primer lloc han
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estat que ha sigut l’única empresa que ha presentat oferta al procediment de licitació, i
l’oferiment d’una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts
al plec de clàusules i que compleix amb tots els requeriments.“

En conseqüència, en acte intern i respecte del Lot 2 i Lot 3, es va examinar la
documentació aportada per SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L al Sobre A per tal
de requerir la documentació prèvia a l’adjudicació que no constava com a aportada, i que
ha estat presentada en el termini concedit.
VIII. En data 2 de juliol de 2021 es va aprovar la resolució d’exclusió de SISTEMAS
INTEGRALES REDES Y TELECOMUNICACIONES SL respecte del Lot 2 de la licitació
relativa a la contractació d’infraestructura TIC i manteniment associat, expedient
20200566, atès que no es va desenvolupar de forma adequada l’apartat 8.9 del Plec de
prescripcions tècniques, relatiu a les penalitzacions. En conseqüència, d’acord amb la
clàusula 8.9 del Plec de prescripcions tècniques i amb la clàusula H del Quadre de
característiques, es va determinar l’exclusió de l’empresa, a causa del fet que “La no
inclusió o el no desenvolupament d’aquest apartat serà causa d’exclusió”.
IX. En data 18 d’agost de 2021, la Mesa de contractació va procedir a la comprovació i
aprovació de la documentació prèvia a l’adjudicació aportada per l’empresa, i va acordar
el següent:
“Primer.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del Lot
2: Seguertat Datacenter i perimetral (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions)
de l’expedient 20200566 a l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. amb CIF
B81644387, i quines condicions de l’oferta són:
- L’import total de 159.350,23 € (IVA exclòs) / 192.813,78 € (IVA inclòs), distribuït en les
següents partides:
Aquest import és la suma de les següents prestacions:
- Compra d’equips i implantació: 54.360,43 € (IVA exclòs).
- Serveis de manteniment: 20.997,96 € (IVA exclòs) anuals, durant els 5 anys de
vigència del contracte.
Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l’oferta classificada en
primer lloc, han estat que ha presentat la millor relació qualitat-preu, l’oferiment d’una
oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al plec de
clàusules i que compleix amb tots els requeriments.
Segon.- Remetre a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació del contracte del Lot
3: Actualització Infraestructura central de comunicacions unificades, de l’expedient
20200566 a l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L. amb CIF B81644387, i
quines condicions de l’oferta són:
- L’import total de 156.678,60 € (IVA exclòs) / 189.581,11 € (IVA inclòs), distribuït en les
següents partides:
Aquest import és la suma de les següents prestacions:
- Compra d’equips i implantació: 10.600 € (IVA exclòs).
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- Llicències, suport i serveis de manteniment: 108.960,00 € (IVA exclòs), durant els 4
anys de vigència del contracte.
- Cost de renovació del parc de telefonia IP: 37.120,00 € (IVA exclòs), que es desglossa
en els següents preus unitaris (IVA exclòs)
o CP-7821-K9=: 97,35 €
o CP-8811-K9=: 189,00 €
o CP-8841-K9=: 193,30 €
o CP-8851-K9=: 230,50 €
o CP-8851-K9= amb dues extensions de tecles: 518,00 €
Les característiques i avantatges determinants de la selecció en l’oferta econòmica més
avantatjosa i en conseqüència classificada en primer lloc han estat: ha sigut l’única
empresa que ha presentat oferta al procediment de licitació, i l’oferiment d’una oferta
econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al plec de clàusules i
que compleix amb tots els requeriments.”

X. Per últim, vist que en data 5 de gener de 2021, la Junta General de la societat
Hospital Sant Joan de Reus, SA –entitat cedent– va aprovar la cessió global de tot el seu
actiu i passiu en favor del seu únic soci l’entitat de dret públic Salut Sant Joan de Reus –
Baix Camp –entitat cessionària– amb NIF Q4300351F, que adquirí en bloc la totalitat del
patrimoni de la primera per successió universal, de conformitat amb el projecte de cessió
d’actius i passius elaborat pel Consell d’Administració de l’Hospital Sant Joan de Reus,
SA en data 5 de gener de 2021. A conseqüència de la cessió global, l’entitat cessionària
quedà subrogada en tots els drets i deures de l’entitat cedent, fet que determinà l’extinció
de l’Hospital Sant Joan de Reus, SA a efectes del dia 31 de maig de 2021, data que va
inscriure’s al Registre Mercantil l’escriptura de cessió. Per aquest motiu, la totalitat de
drets i deures que resultin de l’expedient de referència són transferits a l’entitat de dret
públic Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, amb efectes des de l’1 de juny de 2021.

D’acord amb l’anterior i amb la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de les
competències que em correspon com a òrgan de contractació,

RESOLC:

Primer.- ADJUDICAR el Lot 2: Seguretat Datacenter i perimetral de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus (infraestructura de seguretat per a telecomunicacions) de l’expedient
20200566 a SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., amb CIF núm. B-81644387.
Segon.- ADJUDICAR el Lot 3: Actualització Infraestructura central de comunicacions
unificades de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus de l’expedient 20200566 a
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L., amb CIF núm. B-81644387.
Tercer.- FORMALITZAR els contractes dels corresponents lots el setzè dia hàbil a
comptar des de la remissió de la present notificació.
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Quart.- PUBLICAR l’anunci de la seva formalització al DOUE i en el perfil de contractant,
a l’empara del que disposen els articles 153 i 154 de la LCSP.
Cinquè.- NOTIFICAR la present als licitadors que han participat en la licitació i publicarla al perfil del contractant de l’entitat.

Reus, a data de la signatura digital.

Anton Benet Català
Gerent
SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP
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