MESA DE CONTRACTACIÓ DE: SERVEIS DE
CORPORATIU DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.

CORREU

ELECTRÒNIC

Procediment: OBERT
Dia: 28/02/17
Hora: 11,18 h a 12,12 h
Membres de la mesa assistents:

⋅
⋅
⋅

President:
Sr. Miquel Cabot Rodríguez (Regidor de Contractació).
Secretària:
Sra. Paula Baltasar Cózar (Secretària de l’Ajuntament de Marratxí).
Vocals:
Sr. Bernat Martorell Coll (Interventor de l’Ajuntament de Marratxí).
Sr. Miquel Palou Oliver (Tècnic Informàtic)
Sr. Felip Ramis Llabrés (TAG de Contractació).

Licitadors:
1. VODAFONE ESPAÑA SAU
2. ALTROSTATUS SOLUTIONS SL
3. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA SA
4. PUNT SISTEMES SLU

Hi assisteixen representants dels licitadors:
1. VODAFONE ESPAÑA SAU
3. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA SA
Pressupost base de licitació: 49.550,00 € IVA exclòs / 59.955,50 € IVA inclòs.

La mesa fa un resum de les respectives puntuacions obtingudes conforme amb
l’informe tècnic de valoració del contingut en el sobre nº 4. Es deixa constància del que
pertoca a la taula final.

A continuació s’obri el sobre nº 2 (oferta econòmica), es passa a revisar la proposta de
cada licitador i a puntuar el seu contingut.
En el cas del licitador nº 1 VODAFONE ESPAÑA SAU, la mesa observa que en relació
al preu unitari amb el concepte “suport” supera el preu màxim unitari d’aquest
concepte marcat a l’apartat A.2 del quadre de característiques del contracte.
En aquest sentit els membres de la mesa, havent realitzat consultes al respecte i
deliberat sobre el particular, acorden excloure dit licitador en base a:
- Quant als preus unitaris indicats a l’apartat A.2 del Quadre de Característiques del
Contracte s’assenyala textualment “els preus màxims seran els següents:…” A
l’annex que se facilita als licitadors i que presenta VODAFONE ESPAÑA SAU s’hi

-

indica textualment “Model d’oferta econòmica. A partir dels preus màxims marcats
de sortida que consten ja definits cal emplenar les següents caselles…”
La clàusula 14.1.2 dels Plecs de Clàusules Administratives indica que “l’oferta…
no ha de contenir errors, omissions o obstacles per a una interpretació correcta”.

A la taula següent hi consten les respectives puntuacions per ordre de major a menor.

Annex
1

Característiques
Solució
15 %

4.PUNT
SISTEMES SLU

Sí

13,2

2.ALTROSTATU
S SOLUTIONS
SL

Sí

3.TELEFÓNICA
SOLUCIONES
DE
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIO
NES DE
ESPAÑA SA
1.VODAFONE
ESPAÑA SAU

Licitadors

Carácterístiques
Pla implantació
15 %

Oferta económica
70 %

Punts

11,4

40.991,00

70

94,60

13,2

11,7

42.050,00

68,24

93,14

Sí

13,2

11,8

44.397,20

64,63

89,63

Sí

13,2

11,5

Exclòs

Consegüentment la mesa de contractació acorda elevar a l’òrgan de contractació la
proposta d’adjudicar la contractació de SERVEIS DE CORREU ELECTRÒNIC
CORPORATIU DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ, a favor de l’empresa PUNT
SISTEMES SLU, representada per RAFAEL SERER ESPINÓS ajustadament al Plec
de condicions particulars i tècniques que regeix aquesta contractació, pel total import
de 40.991,00 € IVA exclòs (tenint en compte els preus unitaris oferts), amb una durada
de 2 anys amb la possibilitat de dues pròrrogues per anualitats (2 + 1 + 1), a partir del
dia següent al de la signatura del contracte, i ajustadament a l’oferta presentada pel
licitador que s’adjunta com annex.

I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’exten la present
acta, que com a Secretària don fe.

