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Signat electrònicament per Andreu
Francisco Roger . Data: 12/02/2020
10:39:28 CET

Signat electrònicament per Jordi Cases
Pallarès . Data: 12/02/2020 12:31:31 CET

DECRET DE LA DIRECCIÓ GENERAL
Atès que, mitjançant Decret de Direcció General núm. 2020/03, de 15 de gener, es va
aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de suport tècnic en
l’elaboració d’estudis per a la provisió de banda ampla a diversos municipis de Catalunya,
en l’àmbit de la província de Barcelona, amb un pressupost de 15.260,00 euros, exclòs
l’IVA, i un termini d’execució de 9 mesos.
Atès que l’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant el procediment obert simplificat
“sumari”, segons el que estableix l’article 159.6 de la LCSP, i es basa en el principi de
millor relació qualitat-preu.
Vist que la licitació del contracte es va publicar en el perfil de contractant el 17 de gener
de 2020.
Atès que el termini per a la presentació de proposicions va finalitzar el 31 de gener de
2020 a les 23:59:00 hores.
Vist que, dins del termini assenyalat, han presentat la seva oferta les empreses següents:
Nom

Data de presentació

1

INGENIS PROFESSIONAL SL

30/01/2020 18:10:22

2

EACOM SA

31/01/2020 14:53:30

Atès que es van establir els següents criteris d’adjudicació en els plecs que regeixen el
contracte:
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“13.1.

Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges
obtinguts a través de la mera aplicació de fórmules, fins a un màxim de 100
punts:
13.1.1. Qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi
d’executar, fins a un màxim de 80 punts:
13.1.1.1. Estudis per a la provisió de banda ampla efectuats pel personal adscrit al
contracte que aquest hagi d’executar, fins a un màxim de 50 punts:
a) Enginyer superior de telecomunicacions (coordinador), fins a un màxim de
12 punts:
- 3 punts per estudi.
b) Enginyer tècnic de telecomunicacions, fins a un màxim de 38 punts:
- D’1 a 5 estudis: 6 punts per estudi.
- De 6 a 7 estudis: 4 punts per estudi.
13.1.1.2. Experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar, fins a
un màxim de 30 punts:
6 punts per cada any addicional d’experiència respecte l’experiència requerida.
13.1.2. Preu, fins a un màxim de 20 punts.
Fórmula:

On:
- P1.1 = Puntuació subcriteri 13.1.1 de la proposta que es valora.
- Pl = Preu de licitació.
- Pmin = Preu menor de les ofertes presentades.
- Pof = Preu de l’oferta que es valora.
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Es tindran en compte dos decimals.”
Vist que les empreses licitadores han presentat l’oferta següent:

1.

INGENIS PROFESSIONAL SL:
Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats
Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a)

16

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

16

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el disseny de
xarxes de comunicacions electròniques
Preu, exclòs l’IVA

2.

6
14.980,00 €

EACOM SA:
Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats
Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a)

26

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

26

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el disseny
de xarxes de comunicacions electròniques
Preu, exclòs l’IVA

17
14.450,00 €

Vist que, de conformitat amb el que preveu la clàusula 13.1.1.2. del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), en data 5 de febrer de 2020 l’òrgan de contractació va
requerir a l’empresa EACOM SA perquè, en un termini no superior a tres dies hàbils,
concretés, anualitzadament, l’experiència de l’enginyer tècnic vinculada al dissenys de
xarxes de comunicacions electròniques.
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Vist que l’empresa EACOM SA ha complert el requeriment dins del termini assenyalat.
D’acord amb la documentació presentada, EACOM acredita 6 anys d’experiència
addicional de l’enginyer tècnic en el disseny de xarxes de comunicacions electròniques.
Vist que el cap de l’Àrea d’Infraestructures, en data 11 de febrer de 2020, ha informat que
les ofertes de les empreses EACOM SA i INGENIS SL són admissibles d’acord amb els
criteris que figuren en els plecs.
Vist que la puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent:
INGENIS SL

EACOM SA

Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions
(coordinador/a)

12

12

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

38

38

30

30

6,91

20

Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el
disseny de xarxes de comunicacions electròniques
Preu, exclòs l’IVA
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Total

86,91

100

Atès que l’ordre de classificació de les ofertes és el següent:
Nom

Punts

1

EACOM SA

100,00

2

INGENIS PROFESSIONAL SL

86,91

Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 159.6 de la LCSP, s’eximeix als
licitadors l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, i no
s’ha de requerir la constitució d’una garantia definitiva.
Atesa l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a la despesa.
Atès que el contracte no comporta despeses que s’hagin d’estendre a exercicis
posteriors.
Atès que, mitjançant Decret de la Presidència núm. 2019/31, de 23 d’octubre de 2019, el
president del Consorci Localret ha delegat en aquesta Direcció General la facultat
d’aprovar els contractes i concessions, així com d’autoritzar i disposar la despesa,
reconèixer obligacions i ordenar pagaments, quan el seu valor estimat no superi els
60.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues.
És per tot el que precedeix que aquesta Direcció General, en ús de les atribucions que
tinc conferides,
RESOLC
Primer.- Adjudicar a l’empresa EACOM SA el contracte de serveis de suport tècnic en
l’elaboració d’estudis per a la provisió de banda ampla a diversos municipis de Catalunya,
per un preu de 14.450,00 €, exclòs l’IVA.
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La quota corresponent actual de l’IVA és el 21 %.
El termini d’execució màxim del contracte és de 9 mesos, comptats des de la
formalització del contracte, sens perjudici dels terminis particulars que es fixin per a cada
estudi.
El pagament del contracte es farà mensualment contra factura (Codis DIR: Oficina
Comptable LA0006943, Òrgan Gestor LA0006943 i Unitat Tramitadora LA0006943).
Segon.- El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte:
17.484,50 €, inclòs l’IVA, es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22706 Estudis i
treballs tècnics.
Tercer.- Advertir l’adjudicatari que, segons el que preveu l’article 159.6 de la LCSP, la
formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista
de la resolució d’adjudicació.
Quart.- Notificar aquesta adjudicació a totes les empreses licitadores.

Llacuna 166, 9a pl. 08018 Barcelona T 93 486 14 30 F 93 486 14 13 www.localret.cat consorci@localret.cat N.I.F.P5800043A

DECRET DIRECCIÓ GENERAL
DEC_DG-0005-2020 - 12/02/2020

Cinquè.- Publicar el contracte en el perfil de contractant del Consorci Localret, en la
forma que preveu l’article 63.4 de la LCSP.
Sisè.- Comunicar al Registre Públic de Contractes (RPC), per a la seva inscripció, les
dades bàsiques del contracte, segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.
Setè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració del Consorci als
efectes oportuns.
Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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Andreu Francisco i Roger
President
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