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Exp. núm. PL URV.N01.04.01 SU 38/18
Resolució de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual es declara desert el
procediment obert corresponent al subministrament de nou equips informàtics IMAC’s per al
Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Amb data 29 de gener de 2019 es va fer pública la licitació al Perfil del contractant, del procediment obert
corresponent al subministrament de nou equips informàtics IMAC’s per al Departament d'Enginyeria
Informàtica i Matemàtiques, mitjançant un únic criteri d’adjudicació,
El termini de presentació d’ofertes finalitzà el dia 12 de febrer de 2019,
Es van presentar nou empreses:
1. INTECAT ISTORE, SL
2. ICOT, Informació i Comunicacions de Tarragona, SA
3. MERCOR TARRAGONA, SA
4. SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA
5. ITGLOBAL, SL
6. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU
7. ETIC DATA CLOUD & SERVICES, SL
8. INFORDISA, SA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=70e03c5e8c23cb65

9. MICROGESTIÓ, SL

Les empreses MICROGESTIÓ, SL i MERCOR TARRAGONA, SA, varen ser excloses de la licitació
per presentar l’oferta fora de termini i per incloure dins del sobre A informació relativa al sobre B
respectivament;
En data 26 de febrer de 2019 es va celebrar l’acte púbic d’obertura d’ofertes econòmiques amb el
resultat següent:
Import
ofertat
€, IVA exclòs
1. INTECAT ISTORE, SL
20.901,57
2. ICOT, Informació i Comunicacions de Tarragona, SA
19.386,90
3. SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA
19.546,00
4. ITGLOBAL, SL
20.612,70
5. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU
20.355,42
6. ETIC DATA CLOUD & SERVICES, SL
21.485,08
7. INFORDISA, SA
19.813,67
Empresa licitadora

D’acord amb el criteri únic d’adjudicació (el preu dels equips) previst en el Plec de clàusules
administratives particulars, la puntuació obtinguda per cada licitador ha estat la següent:
Puntuació màxima 100 punts
Fòrmula a aplicar:
Puntuació de l’oferta= A*(1-((C-B)/B))
A= Màxima puntuació possible
B= Preu de l’oferta més econòmica
C= Preu de l’oferta del licitador que es valora
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Resultat:
Puntuació
obtinguda

Empresa licitadora
ICOT, Informació i Comunicacions de Tarragona, SA

100,00

SERVICIOS MICROINFORMÀTICA, SA

99,18

INFORDISA, SA

97,80

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU

95,00

ITGLOBAL, SL

93,68

INTECAT ISTORE, SL

92,19

ETIC DATA CLOUD & SERVICES, SL

89,18

En sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2019, la mesa de contractació va proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte a l’empresa ICOT, Informació i Comunicacions de Tarragona, SA,
per ser l’empresa considerada com la que ha presentat la millor oferta;
Vist que en data 26 de març de 2019 l’empresa proposada com a adjudicatària (ICOT, informació i
comunicacions de Tarragona, SA) ha presentat la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte dins
de termini, inclòs els justificant del dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de Tarragona per un import de
969,34€ en concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, i en data 27 de març
de 2019 la mateixa empresa ha presentat un escrit (amb número de registre 1-2019-003993-1), pel qual
informa que el model IMAC amb processador i7 objecte del contracte s'ha deixat de fabricar per APPLE
per la qual cosa el subministrament dels equips esdevé impossible.
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Model objecte de la licitació:
Processador
Memòria RAM
Targeta gràfica

Intel Core i7-7700K@4.20GHz
8GB a 2400 MHz
Radeon Pro 575 de 4GB

En el seu escrit, l’empresa presenta un equip alternatiu amb les següents característiques tècniques:
Processador
Memòria RAM
Targeta gràfica

Intel Core i5-8600@3.10GHz
8GB a 2666 MHz
Radeon Pro 575 de 4GB

La mesa de contractació en sessió celebrada el dia 2 d’abril de 2019 acordà, en primer lloc, desestimar
la possibilitat d’acceptar un equip alternatiu atès que el que proposa en el seu escrit no és admissible
d’acord amb els criteris que figuren en el Plec de prescripcions tècniques així com que l’incompliment
d’aquest és motiu d’exclusió de la licitació. En segon lloc la mesa acorda consultar a la resta d’empreses
sobre la possibilitat de subministrar els equips objecte del contracte,
Efectuada la consulta a les set empreses: INTEL ISTORE, ICOT, SERVICIOS MICROINFORMATICA,
SA; ITGLOBAL, SL; TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, SAU; ETIC DATA CLOUD I INFORDISA, SA sobre la possibilitat d’aquestes de subministrar
els nou equips, la resposta general de totes les empreses consultades ha estat que els equips s’han
deixat de distribuir per part del fabricant APPLE i, per tant, els és impossible efectuar el subministrament.
D’acord amb el que preveuen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, i en virtut de les atribucions conferides mitjançant l’article 66 del Decret 202/2003, de
26 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili,
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RESOLC: (1)
Primer. Declarar desert el procediment obert del subministrament de nou equips informàtics IMAC's per
al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat rovira i Virgili.
Segon. Autoritzar el retorn de la garantia definitiva per import de 969,34€, dipositada en metàl·lic a la
Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, a Tarragona, per l’empresa ICOT,
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS DE TARRAGONA, SA.
Tercer. Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil del contractant.
La rectora,

_________________
(1) Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
a partir de l’endemà de la notificació, sense perjudici d’interposar potestativament recurs de reposició davant
del rector en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació d’acord amb l’article 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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