
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 
 
Sant Celoni, 15 de maig de 2017 
 
Identificació de l’expedient: 
 
Classificació de les ofertes rebudes 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 
 
Fets: 
 
Per respondre les demandes de la ciutadania, el Centre de formació i ocupació municipal 
Baix Montseny – Sax Sala ofereix cada any més serveis i major nombre de cursos 
formatius. 
 
Aquest augment de l’activitat obliga a una necessària ampliació dels equips informàtics i a 
una renovació de la xarxa informàtica d’algunes de les aules de l’edifici. 
 
Les necessitats que s’estimen prioritàries són les següents: renovar tots els equips i la xarxa 
informàtica de l’aula 1, i equipar cada una de les aules 6, 7, -1 i -2 amb un ordinador portàtil, 
un projector i un equip d’àudio. 
 
Des de l’Àrea de Serveis a les Persones (Àmbit de Tecnologies de la Informació) s’ha 
redactat un Plec de prescripcions tècniques on s’indiquen les característiques dels equips 
informàtics a adquirir (ordinadors fixos, ordinadors portàtils, projectors de proximitat i 
altaveus) i l’abast dels treballs de cablejat i de connexions a realitzar en les aules per a la 
posada en funcionament dels nous equips. 
 
Atesa la necessitat del Centre de formació i ocupació Baix Montseny – Sax Sala de disposar 
de les eines necessàries per atendre adequadament les activitats formatives programades, 
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 i el Plec de clàusules administratives particulars que han de regular 
la contractació. 
 
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 

Newproject Networking SL 26.030,00 - 
Telnet Sistemas 2008 SL 26.421,01 - 
Media Markt Paret del Vallès SA 26.297,37 - 
Grupo Epos It Lab SL 26.400,40 - 
Serinza Solutions SL 24.800,00 3 
Abast Systems SL 25.700,00 3 
ID Grup SA  23.440,00 3 
Punt Informàtic i Creatiu SL 23.642,00 3 
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’ajustava als requeriments dels plecs 
reguladors del contracte.  
 
En compliment d’aquest mandat, el tècnic municipal de Tecnologies de la Informació va  
revisar la documentació tècnica que acompanya l’oferta d’ID Grup SA i va emetre 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 va revisar també la documentació 
tècnica que acompanya la segona millor oferta, la presentada per Punt Informàtic i Creatiu 
SL, i va comprovar 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, doncs, 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 va proposar en el seu 
informe que la Mesa de contractació emetés dictamen en el sentit d’excloure-les de la 
licitació. 
 
El tècnic municipal va concloure el seu informe proposant que es requerís als tres següents 
licitadors millor classificats (Serinza Solutions SL, Servicios Microinformàtica SA i Abast 



Systems SL) per a que aportessin 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 es va requerir 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 les seves ofertes 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 podria 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 comportaria 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. 
 
En data 02.05.2017 el tècnic de Tecnologies de la Informació ha emès un informe segons el 
qual Serinza Solutions SL no compleix amb els requisits indicats al Plec de clàusules 
administratives i al Plec de prescripcions tècniques atès que: a) els 18 equips que 
s’ofereixen per a l’aula 1 no compleixen amb els requisits exigits, en especial pel que fa al 
processador i la seva velocitat, així com per la poca resolució de la webcam, b) els 
projectors de proximitat tampoc no s’ajusten als requeriments exigits (amb el projector DLP 
els colors perden qualitat respecte del projector LCD i el projector proposat no és de 
proximitat o ultraproximitat, no podent donar les prestacions requerides, ni instal·lar-se en el 
punt concret que s’indica en el plec), i c) no aporta informació sobre les instal·lacions a les 
aules. 

 
En conseqüència, el tècnic municipal de Tecnologies de la Informació ha passat a valorar la 
documentació complementària aportada pel següent classificat, Servicios Microinformática 
SA. 
 
Així, segons es desprèn del citat informe tècnic de 02.05.2017, resulta que l’oferta 
presentada per Servicios Microinformática SA compleix amb els requeriments exigits pel 
Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de prescripcions tècniques reguladors 
de la contractació. 
 
Respecte de les altres ofertes presentades a la licitació, el tècnic municipal informa que 
Newproject Networking SL, Media Markt Paret del Vallès i Grupo Epos IT Lab SL també 
s’ajusten a allò requerit als plecs, però no així l’oferta de Telnet Sistemas 2008 SL, la qual 
no compleix amb alguns dels requisits tècnics mínims sol·licitats per als 18 ordinadors de 
l’aula 1 (Chipset, monitor, webcam...). 

 



A la vista d’aquestes consideracions, el tècnic municipal ha puntuat les ofertes que s’ajusten 
als requisits exigits per l’Ajuntament de Sant Celoni, aplicant els criteris de valoració  que 
s’estableixen a la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars, essent les 
puntuacions atorgades les següents: 
 

 
La Mesa de contractació, en sessió de 12.05.2017, ha pres coneixement de l’informe emès 
pel tècnic municipal de Tecnologies de la Informació, ha fet seva la puntuació atorgada i ha 
emès dictamen proposant a l’òrgan de contractació la classificació de les empreses 
presentades a la licitació d’acord la puntuació atorgada pel tècnic municipal de Tecnologies 
de la Informació i l’adjudicació del contracte a la mercantil Servicios Microinformática SA.  

  
Fonaments de Dret: 
 
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (article 151, Classificació de les ofertes, adjudicació del 
contracte i notificació de l’adjudicació) 

 
- Plec de clàusules administratives particulars i Plec de prescripcions tècniques aprovats 

per Resolució de l’Alcaldia de 23.12.2016, reguladors del contracte 
 

A la vista d’aquests antecedents, RESOLC:  
 
1. Classificar les empreses presentades a 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, l’oferta de les quals s’ajusta als requeriments 
del Plec de prescripcions tècniques i del Plec de clàusules administratives particulars, 
d’acord amb la puntuació atorgada per la Mesa de contractació, al següent tenor: 
 

 
 
 
  
 
 

2. Requerir a Servicios Microinformática SA, licitador que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa, per a que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des de la notificació 
d’aquesta resolució, presenti la documentació que s’indica a continuació: 
 

1) Còpia autèntica del document d’identitat de la persona que signa la proposició. 
2) Còpia autèntica del poder notarial per representar la persona jurídica, inscrit al 
Registre mercantil. 
3) Còpia autèntica del número d’identificació fiscal de l’empresa. 
4) Còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, si s’escau, i de les 
seves modificacions o adaptacions posteriors, degudament inscrites en el Registre 
Mercantil. 
5) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries. 

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 

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 



6) Justificant de trobar-se al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social. 
7) Justificant d’haver constituït la garantia definitiva. 

 
3. Advertir a Servicios Microinformática SA que en el supòsit de no donar compliment 
adequat a aquest requeriment en el termini senyalat, s’entendrà que retira la seva oferta, 
amb les conseqüències establertes als articles 99 i 151 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
en quin cas es procedirà a demanar la mateixa documentació al licitador següent en ordre 
de puntuació obtinguda.  
 
4. Notificar la present resolució a Servicios Microinformática SA i publicar-la al Perfil del 
contractant als efectes del seu coneixement. 
 
Així ho resol i signa l’alcalde en el lloc i data al començament esmentats. 
 
L’alcalde,       El secretari,  
Francesc Deulofeu Fontanillas     Sergi Ribas Beltrán  
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