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INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE OBERT SIMPLIFICAT DE SERVEIS 

 
 

 

Atenent allò establert a l’article 172 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals i a l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
s’emet el present informe. 

 
ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 

 
Antecedents. El passat 10 de novembre es va redactar l’informe de necessitats per a la 
contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books i 
carros carregadors a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la 
Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius. 
 

2. Objecte del contracte i codi CPV. 

 

L’objecte del contracte és la contractació d’un servei de subministrament, instal·lació i 
configuració de Chrome Books i carros carregadors porta-portàtils a escoles de Viladecans dins del 
Pla de desplegament del Conveni per a la Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el 
coneixement en els processos educatius. Els criteris tècnics per a l’adjudicació del contracte seran 
els següents.   

 
Processador: - Processador Celeron DualCore N4000 o similar 

Sistema Operatiu: - Chrome OS. 

Memòria - 32 GB  i  4 GB de Memòria RAM 

Pantalla - 11,6’’ IPS 

Resolució - 1366x768 pixels  HD 

Connexions  - Micro SD, Micro SDXC, USB (2) i HDMI 

Connectivitat - WIFI 802.11ac  i Bluetooth 3.0 

Sortides - Audio i Jack 3,5 mm 

Bateria - Bateria de llarga durada 

Altres. - Altaveus i Micròfon. 

Càmera: - Frontal. 

 
Codi CPV: 30213100-6  

 
3. Pressupost de licitació: 34.710,74 euros € (IVA exclòs). 

 

 

ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE 

CHROME BOOKS I CARROS CARREGADORS PORTA-CHROME BOOKS A ESCOLES I INSTITUTS DE VILADECANS 

DINS DEL PLA DE DESPLEGAMENT DEL CONVENI PER A LA INTEGRACIÓ DE LES TECNOLOGIES PER A 

L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT EN ELS PROCESSOS EDUCATIUS.  (Exp. 03/FCV/2019) 

 

 

IMPORT: 12.396.70 euros € (IVA NO inclòs). 
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4. Termini d’execució: del 12 de desembre de 2019 fins el 12 de gener de 2020. 
 

5. Empreses que han presentat ofertes després de la publicació de la licitació: 

 
- FDOS SOFTWARE SL 
- Cloudalia Educación SL 
- Audiovisuales Data SL 

 

 
6. Data de publicació de l’oferta en el perfil del contractant  25/11/2019 a les 14:45 

 

 
7. Ofertes presentades: 

 
D’acord amb els plecs tècnics i administratius, la valoració del preu es feia tenint en compte el 
cost unitari d’un carro amb 27 Chrome Books, per tant es fa la valoració en aquestes condicions. 
 
Cost del carro de Chrome Books amb 27 unitats 

 
OFERTA I.V.A (21%) Oferta + IVA 

FDOS 7.330,05  Euros 1.539,31 euros 8.869,36 euros 

Cloudalia 
Educación SL 

6.930,40 Euros 1.455,38 euros 8.385,78 euros 

AVData SL 6.942,00 Euros 1.457,82 euros 8.399,82 euros 

 
8. A continuació es fa la valoració tècnica per a cada oferta presentada que s’ha fet tenint 
en compte els següents criteris: 

 
-> Les característiques tècniques del dispositiu ofertat 
-> Les millores aportades en la proposta. 

 
En les taules també s’inclou la valoració econòmica. Al final de les valoracions, s’afegeix una 
puntuació global, amb un resum de les puntuacions. 

 
 

Nom de l’empresa: FDOS SOFTWARE SL 
Característiques 
que millorin el 
producte (més 
memòria, millor 
càmera,...) 

Convertible. Gir de 360º 
 

Extensió de la 
garantia 

3 anys de garantia per danys accidentals 

Pla de Formació  Sí, només de l’ús de la Consola de Google 

Observacions  

Oferta 
Econòmica 

7.330,05  €  (sense IVA). Total   70,91 punts 

Valoració Total 85,91 punts 
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Nom de l’empresa: Cloudalia 
Característiques 
que millorin el 
producte (més 
memòria, millor 
càmera,...) 

 

Extensió de la 
garantia 

No hi ha comentaris 

Pla de Formació  No hi ha comentaris 

Observacions  

Oferta 
Econòmica 

6.930,40 €  (sense IVA). Total   75 punts 

Valoració Total 75 punts 

 
 

Nom de l’empresa: Audiovisuales Data SL 
Característiques 
que millorin el 
producte (més 
memòria, millor 
càmera,...) 

 

Extensió de la 
garantia 

No hi ha comentaris 

Pla de Formació  No hi ha comentaris 

Observacions  

Oferta 
Econòmica 

6.942,00 euros  (sense IVA). Total  74,87 punts 

Valoració total 74,87 punts 

 
 

10. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general de 
l’exercici 2018. 

 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 1, 28 i 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP), per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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2. La naturalesa jurídica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte 

Obert Simplificat de serveis d’acord amb allò establert a l’article 17 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 

3. Donada la quantia del valor estimat d’aquest contracte, es pot  tramitar 

l’expedient com a contracte Obert Simplificat amb l’existència de la  
Mesa de Contractació que examinarà aquest Informe Tècnic i 
prendrà les decisions oportunes al respecte, d’acord amb l'establert 
a  l’art. 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

131.3 de la Llei 

1. Ateses les bases d’execució del pressupost general de 2019. 
 

 

En base a tot l’anterior, PROPOSO : 
 

PRIMER.- APROVAR L’ADJUDICACIÓ del contracte obert simplificat de prestació del servi 

de contractació d’una servei de subministrament, instal·lació i configuració de Chrome Books 
i carros carregadors a escoles de Viladecans dins del Pla de desplegament del Conveni per a la 
Integració de les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement en els processos educatius a 
favor de FDOS SOFTWARE SL 

 
Cada carro amb 27 Chrome Books a un cost de   

 
- Import sense IVA:   7.330,05  € (sense IVA) 
- IVA (21%) :  1.539,31 € 
- Valor Total:                8.869,36 € (IVA inclòs)  

 
       Fins arribar al valor de licitació de  
 

- Import sense IVA:    29.320,20  € (sense IVA) 
- IVA (21%) :      6.157,24 € 
- Valor Total:                  35.477,44 €  (IVA inclòs)  

 
       El que significa l’adquisició i subministrament per part de l’empresa de fins a 4 carros 
 

SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a càrrec del 
pressupost general de l’exercici 2019.   

 

 
 
 

Viladecans, 11 de desembre de 2019
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