DECRET PRESIDÈNCIA
DEC_PRE-0031-2020 - 28/12/2020

Signat electrònicament per Jordi Cases
Pallarès . Data: 28/12/2020 09:50:10 CET

Signat electrònicament per Jaume Oliveras
Maristany . Data: 28/12/2020 09:19:25 CET

DECRET DE PRESIDÈNCIA
Vist que, en virtut de la delegació efectuada per acord del Consell d’administració de data 6
d’octubre de 2020, mitjançant Decret de Presidència 20/2020, de 13 d’octubre, es va aprovar
l’expedient de contractació de l’acord marc de subministrament i manteniment de programari
de llicències Microsoft i VMware, amb un valor estimat de 14.400.000,00 €, exclòs l’IVA, i una
durada de quatre anys, incloses les possibles pròrrogues: un any de durada inicial, i tres
pròrrogues d’un any.
Vist que la licitació del contracte es va publicar en el perfil de contractant del Consorci Localret
el 15 d’octubre de 2020.
Vist que van presentar la seva oferta les empreses següents:
Data de presentació

Lots

SEIDOR SA

19/11/2020 a les 09:36:22 h.

1i2

SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA

19/11/2020 a les 09:50:09 h.

3

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL

19/11/2020 a les 12:20:42 h.

2i3

RICOH ESPAÑA SLU

19/11/2020 a les 13:29:17 h.

3

BECHTLE DIRECT SLU

19/11/2020 a les 14:01:54 h.

1, 2 i 3

Vist que la mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre 1, que conté la
documentació acreditativa de la capacitat i solvència, el 26 de novembre de 2020.
Vist que la mesa de contractació va acordar excloure la proposició de l’empresa BECHTLE
DIRECT SLU de la licitació, per extemporània.

CSV: ad1735b4-ebdb-4fe1-a2f7-f7fd9044534a
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.localret.cat

Vist que l’obertura del sobre 2, que conté la informació relativa als criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, va tenir lloc el passat 3 de desembre
de 2020.
Vist que la mesa de contractació va acordar remetre tota la documentació presentada per les
empreses licitadores als serveis tècnics del Consorci Localret als efectes que emetessin
l’informe de valoració corresponent.
Vist l’informe de valoració de les ofertes (admeses), emès per la cap de l’Àrea de Tecnologia
i Coneixement, en data 9 de desembre de 2020. Segons aquest informe, la valoració de les
ofertes és la següent:

Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT:
Puntuació màxima

SEIDOR

1

Descompte global sobre PVP

55,00

55,00

2

Experiència del licitador

25,00

16,45

3

Serveis d’auditoria i d’implantació

10,00

10,00
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3.1 Servei d’auditoria

5,00

5,00

3.2 Servei d’implantació

5,00

5,00

4

Descompte sobre PVP de noves llicències

5,00

5,00

5

Plataforma de gestió

5,00

5,00

5.1 Plataforma

2,00

2,00

5.2 Possibilitat d’autoaprovisionament

0,50

0,50

5.3 Historial de serveis

0,50

0,50

5.4 Reporting de consums i facturació

0,50

0,50

5.5 Consultes

0,50

0,50

5.6 Ticketing de suport

0,50

0,50

5.7 Incidències

0,50

0,50

TOTAL

100,00

91,45

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT grans comptes:

CSV: ad1735b4-ebdb-4fe1-a2f7-f7fd9044534a
Aquest document és document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre.La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.localret.cat

Puntuació
màxima

SEIDOR SPECIALIST

1

Descompte global sobre PVP

55,00

55,00

0,00

2

Experiència del licitador

25,00

16,45

7,89

3

Serveis d’auditoria i d’implantació

10,00

10,00

0,00

3.1 Servei d’auditoria

5,00

5,00

0,00

3.2 Servei d’implantació

5,00

5,00

0,00

4

Descompte sobre PVP de noves llicències

5,00

5,00

0,00

5

Plataforma de gestió

5,00

5,00

3,00

5.1 Plataforma

2,00

2,00

2,00

5.2 Possibilitat d’autoaprovisionament

0,50

0,50

0,50

5.3 Historial de serveis

0,50

0,50

0,00

5.4 Reporting de consums i facturació

0,50

0,50

0,00

5.5 Consultes

0,50

0,50

0,50

5.6 Ticketing de suport

0,50

0,50

0,00

5.7 Incidències

0,50

0,50

0,00

TOTAL

100,00

91,45

10,89

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:
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Puntuació
màxima

RICOH

SAYTEL

SPECIALIST

1

Descompte global sobre PVP

60,00

60,00

42,35

0,00

2

Experiència del licitador

25,00

25,00

22,22

22,22

3

Serveis d’auditoria i d’implantació

10,00

0,63

10,00

0,35

3.1 Servei d’auditoria

5,00

0,63

5,00

0,00

3.2 Servei d’implantació

5,00

0,00

5,00

0,35

5,00

5,00

5,00

0,00

100,00

90,63

79,58

22,57

4

Descompte sobre PVP de noves
llicències
TOTAL

Vist que la mesa de contractació, reunida el passat 10 de desembre de 2020, va fer seu
l’informe emès per la cap de l’Àrea de Tecnologia i Coneixement, i va procedir a classificar les
ofertes, segons la puntuació obtinguda:
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT:
1.

SEIDOR SA.

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT grans comptes:
1.
2.

SEIDOR SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:
1.
2.
3.

RICOH ESPAÑA SLU.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

CSV: ad1735b4-ebdb-4fe1-a2f7-f7fd9044534a
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Vista la proposta de la mesa de contractació d’adjudicació de l’acord marc a favor de les
empreses següents:
Lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT:
-

SEIDOR SA.

Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de MICROSOFT grans comptes:
-

SEIDOR SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:
-

RICOH ESPAÑA SLU.
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
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Atès que, de conformitat amb el que estableix l’article 150.2 de la LCSP, una vegada l’òrgan
de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis corresponents han de
requerir a les empreses licitadores que hagin presentat la millor oferta, de conformitat amb el
que disposa l’article 145, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, presentin la documentació justificativa dels requisits
de capacitat i solvència; i, si és el cas, d’haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent.
Atès que, segons l’article 150.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar l’acord
marc dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació assenyalada en el
paràgraf anterior.
Vist que les empreses SEIDOR SA, RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER
CENTRES SL estan inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI).
Atès que la inscripció en el RELI acredita les dades i circumstàncies de l’empresa, pel que fa
a les condicions de capacitat i solvència, davant de l’òrgan de contractació.
Atès que, segons la clàusula trenta-setena del plec de clàusules administratives particulars
(PCAP), s’eximeix els adjudicataris de l’obligació de constituir una garantia definitiva.
Vist que el Consell d’Administració, en data 15 de desembre de 2020, va acordar: primer,
acceptar la proposta de la mesa de contractació de classificació de les proposicions i de
proposta d’adjudicació a favor de les empreses SEIDOR SA (lots 1 i 2), SPECIALIST
COMPUTER CENTRES SL (lots 2 i 3), RICOH ESPAÑA SLU (lot 3) i SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS SA; segon, considerar acreditades les dades i circumstàncies de les
empreses SEIDOR SA, RICOH ESPAÑA SLU i SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL, pel
que fa a les condicions de capacitat i solvència, davant de l’òrgan de contractació; tercer,
requerir a l’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA perquè, dins del termini de
deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la
documentació acreditativa de la capacitat i solvència (apartat I de la clàusula 23a del PCAP);
i, quart, delegar en el president del Consorci la competència per adjudicar el contracte.

CSV: ad1735b4-ebdb-4fe1-a2f7-f7fd9044534a
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Vist que, en data 16 de desembre de 2020, es va enviar el requeriment a SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS SA perquè presentés la documentació acreditativa de la capacitat i
solvència.
Vist que, també en data 16 de desembre de 2020, les empreses SEIDOR SA i SAYTEL
SERVICIOS INFORMÁTICOS SA han comunicat a l’òrgan de contractació que, una vegada
publicada l’acta de l’obertura del sobre 2, en què s’adjuntaven los ofertes de les empreses
licitadores, van advertir que la seva oferta no va tenir en compte les despeses d’impuls,
seguiment i coordinació del contracte (clàusula 42a del PCAP), i han adjuntat una nova oferta,
corregida. Les empreses alāleguen que, en cap cas, no estem davant d’una modificació
d’oferta, atès que es tractaria d’un simple error aritmètic.
Vist l’informe del cap de l’Àrea de Contractació sobre l’esmena d’error en les ofertes de
SEIDOR i SAYTEL, que s’adjunta.
Vist que la mesa de contractació, en data 17 de desembre de 2020, va fer seu l’informe del
cap de l’Àrea de Contractació sobre l’esmena d’error en les ofertes econòmiques de les
empreses SEIDOR SA i SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA, considerant, d’acord amb
aquest informe, que les empreses SEIDOR (lots 1 i 2) i SAYTEL (lots 3) han retirat
injustificadament la seva proposició.
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És per tot el que precedeix que aquesta Presidència, en ús de les atribucions que tinc
conferides,
RESOLC
Primer.- Considerar que les empreses SEIDOR SA i SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS
SA han retirat injustificadament la seva proposició, de conformitat amb el que estableix l’article
62.2 del RGLCAP.
Segon.- Declarar desert el lot 1 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft,
atès que no hi ha cap oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que
figuren en els plecs.
Tercer.- Ordenar als serveis tècnics del Consorci Localret la preparació de la documentació
necessària per iniciar el procediment encaminat a l’adjudicació del contracte de
subministrament i manteniment de programari de Microsoft.
Quart.- Adjudicar els lots 2 i 3 a les empreses següents:
Lot 2 – Subministrament i manteniment de programari de Microsoft grans comptes:
1.

SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 – Subministrament i manteniment de programari de VMware:
1.
2.

RICOH ESPAÑA SLU.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Cinquè.- Advertir a les empreses SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL (lots 2 i 3) i RICOH
(lot 3) que la formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin quinze
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.

CSV: ad1735b4-ebdb-4fe1-a2f7-f7fd9044534a
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Sisè.- Notificar aquesta adjudicació a totes les empreses licitadores.
Setè.- Donar compte de la present resolució al Consell d’Administració de Localret, als efectes
oportuns.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució en el perfil de contractant del Consorci Localret.
I, perquè així consti, ho signa el president del Consorci Localret i ho certifica el secretari.

Jaume Oliveras i Maristany
President

Jordi Cases i Pallarès
Secretari
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