
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (adjudicació) 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Data: 12 de maig de 2017 
Inici: 11.20 hores 
Fi: 11.33 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni 
 
Assistents: 
 
President: Francesc Deulofeu Fontanillas Alcalde 
Vocals: Sergi Ribas Beltrán Secretari municipal 
 Sònia López Martínez Interventora municipal  
 Agustí Font Borderas Tècnic de Tecnologies de la Informació 
 Carme Granados Jordan Tècnica de Tecnologies de la Informació 
Secretària: Anna Puig Soler Tècnica Administració General 
 
Assisteixen també: Miquel Moix (ID Grup SA) i Jordi Ribalaygue (Punt Informàtic i Creatiu 
SL). 
 
Ordre del dia: 
 

1) Donar compte de l’informe emès pel tècnic de Tecnologies de la Informació en 
relació a la documentació aportada per dos dels licitadors a requeriment de 
l’Ajuntament, en la licitació del contracte per a la renovació dels equips informàtics i 
l’adequació de la xarxa informàtica de diverses aules del Centre de formació i 
ocupació Baix Montseny – Sax Sala. 

2) Dictamen per a l’adjudicació del contracte. 
 
Antecedents: 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de 23.12.2016 es va aprovar l’expedient de contractació per a la 
renovació dels equips informàtics i l’adequació de la xarxa informàtica de diverses aules del 
Centre de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala. 
 
L’expedient inclou el Plec de prescripcions tècniques redactat per l’Àrea de Serveis a les 
Persones (Àmbit de Tecnologies de la Informació) i el Plec de clàusules administratives 
particulars redactat per la Secretaria municipal. 
 
El contracte s’ha licitat pel procediment obert i tramitació ordinària, amb publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de contractació 
pública de la Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal. 
 
En el termini reglamentari s’han presentat 9 ofertes per optar al contracte: 
 

- Newproject Networking SL 
- Telnet Sistemas 2008 SL 
- Media Markt Paret del Vallès SA 
- Grupo Epos It Lab SL 
- Serinza Solutions SL 



- Abast Systems SL 
- ID Grup SA  
- Punt Informàtic i Creatiu SL 
- Servicios Microinformática SA  

 
En data 16.02.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 1 (documentació 
administrativa) de les pliques presentades i comprovà que la documentació aportada per 
Media Markt Paret del Vallès SA no era completa.  
 
En el termini de tres dies atorgat a l’efecte la mercantil va esmenar la mancança detectada. 
 
En data 02.03.2017 la Mesa de contractació va obrir els sobres 2 (oferta econòmica), amb 
els següents resultats: 
 
Import de licitació:  26.446,28 €, IVA no inclòs 
  

Licitadors 
Ofertes €  

(IVA no inclòs) 
Ordinadors portàtils 

que s’ofereixen 
1 Newproject Networking SL 26.030,00 - 
2 Telnet Sistemas 2008 SL 26.421,01 - 
3 Media Markt Paret del Vallès SA 26.297,37 - 
4 Grupo Epos It Lab SL 26.400,40 - 
5 Serinza Solutions SL 24.800,00 3 
6 Abast Systems SL 25.700,00 3 
7 ID Grup SA  23.440,00 3 
8 Punt Informàtic i Creatiu SL 23.642,00 3 
9 Servicios Microinformática SA  24.869,00 3 

 
A la vista de les ofertes, la Mesa va emetre dictamen en el sentit que el tècnic de 
Tecnologies de la Informació comprovés si la documentació tècnica que acompanya l’oferta 
més avantatjosa, la presentada per ID GRUP SA, s’ajusta als requeriments dels plecs 
reguladors del contracte i, de ser així, que s’adjudiqués el contracte a aquesta empresa.  
 
En compliment d’aquest mandat, el tècnic municipal de Tecnologies de la Informació ha 
revisat la documentació tècnica que acompanya l’oferta d’ID Grup SA i ha emès un informe 
de data 07.03.2017 segons el qual el licitador no compleix amb els requisits indicats al Plec 
de clàusules administratives i al Plec de prescripcions tècniques atès que l’oferta: a) no 
inclou cap dels 7 ratolins òptics USB, b) inclou 4 ordinadors portàtils enlloc de 7 (= 4 per a 
cadascuna de les aules 6, 7, -1 i -2, més 3 que ofereix gratuïtament), i c) només inclou 1 
projector de proximitat  i 1 joc d’altaveus enlloc dels 4 que s’indica als plecs. 

 
Davant d’aquesta circumstància, el tècnic municipal ha revisat també la documentació 
tècnica que acompanya la segona millor oferta, la presentada per Punt Informàtic i Creatiu 
SL, i ha comprovat que tampoc no compleix amb els requisits indicats als plecs atès que: a) 
només inclou 4 ratolins òptics USB enlloc de 7, b) inclou 4 ordinadors portàtils enlloc de 7 (= 
4 per a cadascuna de les aules 6, 7, -1 i -2, més 3 que ofereix gratuïtament), i c) inclou 1 
projector de proximitat  i 1 joc d’altaveus enlloc dels 4 que es demanen. 
 
Així, resulta que les ofertes d’ID Grup SA i de Punt Informàtic i Creatiu SL no s’adeqüen als 
requisits mínims exigits per l’Ajuntament en el Plec de clàusules administratives particulars i 
en el Plec de prescripcions tècniques.  
 
Atès que els licitadors no poden variar les seves ofertes un cop presentades i atesa la 
impossibilitat de qualsevol tipus de negociació, no resulta possible la valoració d’aquestes 



ofertes, per la qual cosa el tècnic de Tecnologies de la Informació proposa en el seu informe 
que la Mesa de contractació emeti dictamen en el sentit d’excloure-les de la licitació. 
 
El tècnic municipal conclou el seu informe proposant que es requereixi als tres següents 
licitadors millor classificats (Serinza Solutions SL, Servicios Microinformàtica SA i Abast 
Systems SL) per a que aportin documentació complementària per aclarir el nombre total 
dels equips informàtics inclosos a les seves ofertes, així com una descripció de les solucions 
tècniques que ofereixen. 
 
L’article 146.4 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, preveu que l’òrgan de contractació pugui 
requerir els licitadors, abans de la proposta d’adjudicació, per a que aportin documentació 
acreditativa del compliment de les condicions que s’estableixen per ser adjudicatari del 
contracte. 
 
En conseqüència, per Resolució de l’Alcaldia de 12.04.2017 s’ha requerit a Serinza 
Solutions SL, Servicios Microinformàtica SA i Abast Systems SL per a que en el termini de 5 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, 
aportessin la documentació necessària per aclarir el nombre total d’equips informàtics que 
s’inclouen a l’oferta presentada i les característiques tècniques d’aquest material.  
 
En la Resolució s’advertia als tres licitadors que de no presentar aquests aclariments en el 
termini previst, la seva oferta no podrà ser valorada i que, en cap cas, els aclariments 
podran significar una variació de l’oferta presentada. La introducció d’esmenes o 
modificacions en l’oferta comportarà l’exclusió del licitador. 
 
Les mercantils Serinza Solutions SL i Servicios Microinformàtica SA han presentat la 
documentació requerida en el termini atorgat, però no així Abast Systems SL. 
 
La documentació s’ha traslladat al tècnic de Tecnologies de la Informació per a la seva 
valoració. 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
En data 02.05.2017 el tècnic de Tecnologies de la Informació ha emès un informe que diu: 
  

Serinza Solutions SL 
 
Un cop valorada la documentació aportada per Serinza Solutions SL es troben les següents 
mancances segons els requisits mínims exigits en el Plec de clàusules administratives particulars 
i en el Plec de prescripcions tècniques: 
 
Ordinadors de l’aula 1: Serinza Solutions SL oferta 18 equips, que és la quantitat sol·licitada, 
però aquests equips no compleixen amb els mínims sol·licitats: 
 
Requisits mínims sol·licitats  Oferta Serinza Solutions SL 
Processador Intel® Core™ i5-6500 Processador Intel® Core™ i5-6500 
3,2GHz, 6M de caché, 4 nuclis 2,7GHz 
Chipset Intel Q150 No s’especifica cap informació sobre aquest punt  a 

la documentació que s’aporta  
Webcam 2.0 MP integrada Webcam 720p 
Font d’alimentació interna de 160 (87% 
d’eficiència) 

No s’especifica cap característica de la font 
d’alimentació 

Pantalla de 21,5” IPS FHD (1920x1080) 
WLED antireflexos i ajustable en alçada 

No s’especifica si la pantalla és antireflexos i 
ajustable en alçada 



 
Les mancances més importants són les que es refereixen al processador i velocitat d’aquest, que 
de per si ja descarten el tipus d’equip que presenta Serinza Solutions SL com a proposta pels 
ordinadors de l’aula 1, tot i que n’hi ha d’altres com la poca resolució de la webcam. 
 
Projectors de proximitat: els projectors que oferta Serinza Solutions SL tampoc compleixen amb 
el Plec de prescripcions tècniques. Els dos factors més crítics són: 
 
Requisits mínims sol·licitats  Mancances oferta Serinza Solutions SL 

Projector LCD d’alta definició Projector DLP, amb el que els colors perden força 
qualitat respecte al projector LCD 

Projectors de proximitat 

El projector proposat no és de proximitat o 
ultraproximitat i no podria donar les prestacions 
requerides, ni instal·lar-se en el punt concret que 
s’indica en el plec 

  
Instal·lacions: No aporta informació sobre les instal·lacions a les aules. 
 
Els ordinadors portàtils i els altaveus compleixen amb el nombre i les característiques tècniques 
exigides, i també sembla que es compleix amb el material per realitzar les instal·lacions, tot i que 
Serinza Solutions SL no aporta informació sobre la seva proposta d’instal·lació. 
 
Donat que la valoració de Serinza Solutions SL no ha sigut positiva, es passa a valorar el licitador 
següent classificat, Servicios Microinformàtica SA, seguint l’ordre de classificació segons resultat 
de l’obertura dels sobres 2 a la Mesa de contractació de 02.03.2017. 
 
Servicios Microinformàtica SA 
 
Un cop revisada tota la documentació aportada per Servicios Microinformática SA, es confirma 
que compleix amb tot el requerit per l’Ajuntament en el Plec de clàusules administratives 
particulars i en el Plec de prescripcions tècniques. 
 
Tot i que no és necessari, un cop ja es disposa d’una empresa de les que s’han presentat a la 
licitació que compleix amb tot el sol·licitat, s’han acabat de revisar la resta d’ofertes presentades, 
amb el següent resultat: 
 

Ofertes presentades Resultat de la valoració 
Newproject Networking SL Compleix amb el requerit en els plecs 
Media Markt Parets del Vallès SA Compleix amb el requerit en els plecs 
Grupo Epos IT Lab SL Compleix amb el requerit en els plecs 

Telnet Sistemas 2008 SL 
No compleix amb alguns requisits tècnics mínims 
sol·licitats, pels 18 PC,s de l’aula 1 (Chipset, 
monitor, webcam...) 

 
A la vista d’aquestes consideracions, el tècnic municipal ha puntuat les ofertes que poden 
ser valorades pel fet d’ajustar-se als requisits del Plec de clàusules administratives 
particulars i al Plec de prescripcions tècniques.  
 
Així, en aplicació dels criteris que s’estableixen a la clàusula 14 del Plec de clàusules 
administratives particulars, les puntuacions atorgades són les següents: 
 

Licitador Puntuació oferta 
econòmica 

Puntuació per 
millores 

Puntuació 
total 

Servicios Microinformática SA 85,00 15 100,00 
Newproject Networking SL 81,21 0 81,21 
Media Markt Parets del Vallès SA 80,38 0 80,38 
Grupo Epos IT Lab SL 80,07 0 80,07 



La Mesa de contractació pren coneixement de l’informe emès pel tècnic municipal de 
Tecnologies de la Informació i emet dictamen proposant a l’òrgan de contractació de 
prendre els següents ACORDS: 
  
1. Excloure de la licitació del contracte per a la renovació dels equips informàtics i 
l’adequació de la xarxa informàtica de diverses aules del Centre de formació i ocupació Baix 
Montseny – Sax Sala, les ofertes presentades per ID Grup SA, Punt Informàtic i Creatiu SL, 
Serinza Solutions SL i Telnet Sistemas 2008, SL, atès que les seves ofertes no s’ajusten als 
requisits exigits al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de prescripcions 
tècniques reguladors del contracte. 
 
2. Excloure de la licitació l’oferta presentada per Abast Systems SL atès que no pot ser 
valorada per no haver presentat en el termini previst la documentació requerida per 
Resolució de l’Alcaldia de 12.04.2017 per aclarir el nombre total d’equips informàtics que 
s’inclouen a l’oferta i les seves característiques tècniques. 

 
3. Classificar la resta d’empreses segons l’import de les seves ofertes i les millores que 
ofereixen, d’acord la puntuació atorgada pel tècnic municipal de Tecnologies de la 
Informació, al següent tenor: 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Adjudicar el contracte de referència a la mercantil Servicios Microinformática SA, per la 
quantitat de 24.869 €, IVA no inclòs, amb l’oferiment gratuït de 3 ordinadors portàtils amb les 
mateixes característiques indicades en el Plec de prescripcions tècniques.   
  
En finalitzar l’acte es convida els assistents a manifestar els dubtes que puguin tenir o 
demanar les explicacions que considerin necessàries. 
 
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.  

 
El president,       La secretària, 
Francesc Deulofeu Fontanillas     Anna Puig Soler 
 

Ordre Licitador Puntuació 
total 

1 Servicios Microinformática SA 100,00 
2 Newproject Networking SL 81,21 
3 Media Markt Parets del Vallès SA 80,38 
4 Grupo Epos IT Lab SL 80,07 


