EXP.19/05

RESOLUCIÓ D’ESMENA DE PLECS QUE REGULEN
L’ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS
D’EQUIPS INFORMÀTICS

Barcelona a 22 de maig de 2019

El director general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC en endavant),
actuant d’acord amb els articles 14 i 17 dels Estatuts i de conformitat amb allò previst a la
normativa de contractació pública d’aplicació, en base als següents:

Antecedents
PRIMER.. Per Resolució del director general del CSUC de data 30 d’abril de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació del present Acord Marc
SEGON. Amb posterioritat a la convocatòria de la licitació, s’han detectat al Plecs de
clàusules administratives i al de Prescripcions Tècniques diversos aspectes susceptibles de
correcció i/o d’aclariment:
En relació al Plec de Prescripcions Tècniques:
1a ESMENA: Al sub-apartat 1.3 “homologació per lots” de l’apartat “1. CONTEXT
D’HOMOLOGACIÓ”, pàgina 8, del Plec de Prescripcions Tècniques existeix un
aspecte susceptible de concreció en relació a les promocions i descomptes.
2a ESMENA: Al sub-apartat “11.1. Requeriment del subministrament” de l’apartat “11.
LOT 5. Equips portàtils Gamming”, pàg. 29 del Plec de Prescripcions Tècniques, existeix
un aspecte susceptible d’esmena.
En relació al Plec de Clàusules Administratives:
1a ESMENA: al contingut “Puntuació de l’oferta del subministrament d’equips (POSE)” del
sub-criteri“J.1.1.1 Valoració dels lots de tipus A”, del criteri“s J.1.1. Criteris econòmics”, del
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sub-apartat“J.1. Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules” de l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació de l’acord marc”, pàg. 19, del Plec de Clàusules Administratives, existeix un
aspecte susceptible d’esmena.
2a ESMENA: Als sub-criteris“J.1.1.1 Valoració dels lots de tipus A”, i “J.1.1.2 Valoració
dels lots de tipus B” del criteri“J.1.1. Criteris econòmics”, del sub-apartat“J.1. Criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules” de l’apartat “J. Criteris d’adjudicació de l’acord
marc”, pàgs. 21 i 23, del Plec de Clàusules Administratives existeien uns aspectes
susceptible d’esmena.
La possibilitat de modificar els plecs amb posterioritat a la publicació de la convocatòria no es
troba expressament prevista en la normativa d’aplicació però, es es considera adient modificar
el plec quan aquesta acció tingui per objecte esmenar errades Aquesta esmena es realitza en
una fase inicial de la tramitació del procediment de licitació, i serveix per introduir millores que
no suposen una vulneració dels principis i de les garanties dels licitadors (ppis. de publicitat i
concurrència, ppi de transparència, ppi de tracte igualitari a tots els licitadors).
TERCER. L’article 109.2 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, que
faculta les Administracions Públiques per rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Per tant,

Resolc

Primer. Aprovar l’aclariment del contingut, del segon paràgraf, del sub-apartat 1.3
“homologació per lots” de l’apartat “1. CONTEXT D’HOMOLOGACIÓ”, pàgina 8, del Plec de
Prescripcions Tècniques, incloent un paràgraf darrera del segon actual, en el sentit que
s’indica:
Afegir: (tramat en vermell)
En tots dos casos (A i B) els descomptes indicats sobre els catàlegs no s’aplicaran a
promocions i ofertes sempre i quan les promocions i ofertes s’indiquin clarament com a tals i
en el catàleg es pugi comprovar el preu inicial (sense la promoció o oferta aplicada) i el tant
per cent de descompte de la oferta o promoció (o bé el preu final amb l’oferta o promoció
aplicada).
En aquests casos el tant per cent que es tindrà en compte per les valoracions en aquest plec
serà el descompte indicat sobre el catàleg. En el cas de promocions i ofertes, les entitats, a
l’hora de fer contractes basats, obtindran com a descompte mínim el millor dels dos
descomptes; és a dir el descompte més alt entre el descompte indicat pel licitador pel catàleg en
qüestió i el descompte de la promoció o oferta”.
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Segon. Aprovar la correcció del contingut del sub-apartat “11.1. Requeriment del
subministrament” de l’apartat “11. LOT 5. Equips portàtils Gamming”, pàg. 29 del Plec de
Prescripcions Tècniques, en els entit que s’indica:
Substituir (tramat en vermell):
“11. LOT 5. EQUIPS PORTÀTILS GAMMING
11.1. Requeriments del subministrament
L’equipament sol·licitat en aquest LOT són equips PC portàtils que per les seves
característiques tècniques estiguin dins dels següents paràmetres:
• Pantalla superior a 15,4”.
• Targeta gràfica addicional amb 4 GB o més dedicats”.
Per (tramat en vermell):
“11. LOT 5. EQUIPS PORTÀTILS GAMING
11.1. Requeriments del subministrament
L’equipament sol·licitat en aquest LOT són equips PC portàtils que per les seves
característiques tècniques estiguin dins dels següents paràmetres:
• Pantalla de 15” o superior.
• Targeta gràfica addicional amb 4 GB o més dedicats”.
Tercer. Aprovar la correcció del contingut “Puntuació de l’oferta del subministrament d’equips
(POSE)” del sub-criteri“J.1.1.1 Valoració dels lots de tipus A”, del criteri“s J.1.1. Criteris econòmics”,
del sub-apartat“J.1. Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules” de l’apartat “J. Criteris
d’adjudicació de l’acord marc”, pàg. 19, del Plec de Clàusules Administratives,
Substituir (tramat en vermell):
On el licitador haurà d’especificar el tant per cent de descompte sobre el catàleg dels
seus productes. Si el tant per cent especificat és 100% s’atorgarà la puntuació màxima.
El licitador també haurà d’indicar quin és i on es publica el seu catàleg de referència.
Per (tramat en vermell):
On el licitador haurà d’especificar el tant per cent de descompte sobre el catàleg dels
seus productes. El licitador també haurà d’indicar quin és i on es publica el seu catàleg
de referència.

3/6

EXP.19/05

Quart. Aprovar la correcció del contingut dels sub-criteris“J.1.1.1 Valoració dels lots de tipus A”,
i “J.1.1.2 Valoració dels lots de tipus B” del criteri“J.1.1. Criteris econòmics”, del sub-apartat“J.1.
Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules” de l’apartat “J. Criteris d’adjudicació de l’acord
marc”, pàgs. 21 i 23, del Plec de Clàusules Administratives,
Substituir (tramat en vermell):
“A més es seguiran els criteris de valoració següents:
• Els descomptes que es presentin a les ofertes econòmiques per cada fabricant, sempre seran descomptes
mínims i per fer la valoració final es farà la mitja dels 3 millors descomptes.
• No es valoraran descomptes que estiguin per sota de la pròpia mitja del licitador.
• No es valoraran descomptes superiors a un 20%.
• El Descompte Global Addicional, s’aplicarà a tots i cadascun dels descomptes individuals de cada
fabricant.
Puntuació de l’oferta del subministrament d’equips (POSE)
La puntuació obtinguda per cada licitador en el subministrament d’equips requerit s’obtindrà
mitjançant la següent fórmula:
POSE = 65 x OD / MOD
OD: Tant per cent de descompte ponderat de la oferta que es valora.
OD = 1 – (1 – Mitjana dels 3 millors descomptes/100) x (1 – Descompte Global
Addicional/100)
MOD: Tant per cent de descompte ponderat màxim presentat d’entre tots els licitadors”.
Per (tramat en vermell):
A més se seguiran els criteris de valoració següents:
•
•
•
•

•

Els descomptes que es presentin a les ofertes econòmiques per cada fabricant, sempre
seran descomptes mínims.
Per a tots els càlculs no es tindran en compte descomptes superiors al 20%. Tot i que
els licitadors poden fer ofertes amb descomptes superiors.
Es calcularà la mitjana (M3) dels descomptes que siguin inferiors o iguals al 20%.
Per la valoració final s’agafaran només els tres descomptes més alts que estiguin per
sota de la mitjana calculada en el punt anterior (M3). Si no hi ha tres o més
percentatges per sota de la mitjana calculada en el punt anterior (M3), es farà la mitjana
de tots els descomptes que hi hagi per sota de la mitjana calculada en el punt anterior
(M3).
El Descompte Global Addicional, s’aplicarà a tots i cadascun dels descomptes
individuals de cada fabricant.
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Puntuació de l’oferta del subministrament d’equips (POSE)
La puntuació obtinguda per cada licitador en el subministrament d’equips requerit
s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
POSE = 65 x OD / MOD
OD: Tant per cent de descompte calculat de la oferta que es valora.
OD = 1 – (1 – Mitjana dels 3 millors descomptes/100) x (1 – Descompte Global
Addicional/100)
MOD: Tant per ú de descompte calculat màxim presentat d’entre tots els licitadors.
Exemple
En el següent exemple s’aporten catàlegs de 9 fabricants amb els tants per cent de
descomptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19 i 21. També s’aporta un descompte global del 5%.
S’eliminen els tants per cents que superen el 20% (es a dir el 21%). Es fa la mitjana dels
que queden: Mitjana(1,2,3,4,5,6,7,19)=5,88. S’escullen els tres millors percentatges per sota
d’aquesta mitjana que són: 5, 4 i 3. Es fa la mitjana d’aquests, Mitjana(3,4,5)=4.
La puntuació obtinguda per cada licitador en el subministrament d’equips requerit
s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
POSE = 65 x OD / MOD
•

OD: Tant per cent de descompte calculat de la oferta que es valora.
OD = 1 – (1 – Mitjana dels 3 millors descomptes/100) x (1 – Descompte Global
Addicional/100)

•

MOD: Tant per ú de descompte calculat màxim presentat d’entre tots els
licitadors.
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En aquest exemple:
OD = 1-(1-4/100)x(1-5/100) = 1-(1-0,04)x(1-0,05)=1-0,96x0,95=0,088
POSE = 65 x OD/MOD = 65 * 0,088/MOD

%
Descompte
mínim

Lot i fabricant

Mitjana
(M3)

Mitjana dels
%
3 millors
OD
descomptes

Indicar LOT
Fabricant 1

1

Fabricant 2

2

Fabricant 3

3

Fabricant 4

4

Fabricant 5

5

Fabricant 6

6

Fabricant 7

7

Fabricant 8

19

Fabricant 9

21

Descompte
Addicional

Global

8,8
5,88

4

5

Cinquè. Ordenar la publicació d’aquestes modificacions en el perfil del contractant del
CSUC.
Sisè. En atenció al caràcter no substancial de les esmenes proposades, NO es considera
adient l’ampliació del termini de presentació d’ofertes.
CPISR-1 C
Miquel Puig
Raposo
2019.05.22
17:26:16
+02'00'

Miquel Puig i Raposo
Director general del CSUC
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