INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TAULETES I PORTÀTILS PER
PODER FER FRONT A LES NECESSITATS CREIXENTS, DEGUT A LA PANDÈMIA PRODUÏDA PEL
COVID-19 PER A L´ALUMNAT I LA CIUTADANIA EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT ( EXP.
01/FCV/2021)

Rafael Herrero Romo com a Tècnic Informàtic de la FUNDACIO CIUTAT VILADECANS

INFORMA
Identificació del document
Informe tècnic per a l’adjudicació del procediment obert abreujat simplificat, per l´adjudicació del
subministrament de tauletes i portàtils per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la
pandèmia produïda del COVID-19, per a l´alumnat i la ciutadania en situació de vulnerabilitat (
Exp.01/FCV/2021)

Antecedents
Atès que en data 19 de juliol del 2021 es va publicar, al perfil del contractant de la FUNDACIÓ
CIUTAT DE VILADECANS mitjançant la pagina web www.fundacioviladecans.cat/ca/transparencia.

Atès que la tramitació de donar d´alta el perfil del contractant està actualment en tràmit, es va
convidar a les següents empreses, a partir del dia de la publicació:
-

GUPO MRI
CLOUDALIA
AUDIOVISUALES DATA
FDOS SOFTWARE
GRD COMPUTERS

Atès que en data 27 de juliol del 2021, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va
procedí per l´òrgan de contractació a l’obertura dels documents contenidors de la documentació i
proposta econòmica pels interessats en optar a l’adjudicació del contracte per el subministrament de
tauletes i portàtils per poder fer front a les necessitats creixents, degut a la pandèmia produïda del
COVID-19, per a l´alumnat i la ciutadania en situació de vulnerabilitat.
Les empreses que han presentat oferta són:
-

Licitador 1:
Data de presentació:
EMPRESA:GRUPO MRI
Identificador (CIF): ES B62201637

- Licitador 2:
Data de presentació:
EMPRESA: CLOUDALIA
Identificador (CIF): ESB66916024
Atès que s’establia al Plec de Clàusules Administratives, els següents CRITERIS DE VALORACIÓ
PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER CADA UN DELS LOTS: LOT 1: TAULETES; LOT
2: ORDINADORS PORTÀTILS.
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb

els següents criteris de valoració en ordre de major a menor importància:
1.- Millora del pressupost de licitació.

75 punts

El preu de licitació és únic i el que compta en aquest apartat, per fer-ne la valoració és el
preu unitari, independentment del cost de la quantitat sol·licitada. L’oferta que presenti el
preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma
proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
Punts oferta =

(Millor oferta * 75 )
(Oferta valorada)

Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa o
desproporcionda.
Podran ser desestimades per baixa temerària les ofertes l'import de les quals sigui igual o
inferior al 85% de la mitjana aritmètica dels imports de totes les ofertes presentades i
acceptades. Quan es presumeixi fonamentadament que una proposició no podrà ser
acomplerta normalment com a conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries,
s’haurà de justificar mitjançant un estudi econòmic-financer de la viabilitat de l’oferta. Sense
aquest estudi detallat la proposta serà automàticament exclosa.

2.- VALORACIÓ D´ASPECTES ADDICIONALS
25 punts
2.1 Característiques que millorin el producte (més memòria, millor
càmera,...).....................................................................................................10 punts
2.2 Extensió de la garantia. ..........................................................................5 punts
2.3 Pla de manteniment i assegurança,.....................................................10 punts
En aquest apartat es valoraran aquelles millores que afecten més directament al
funcionament, la garantia, la seguretat, el manteniment i la versatilitat de la tauleta i o
portàtil.
2.1 Característiques que millorin el producte................De 0 a 10 punts
Augment de la memòria RAM demanada en la licitació (de 1 a 3 punts)
Augment de la resolució de la càmera (de 1 a 3 punts)
Augment de la memòria del disc dur (de 1 a 3 punts)
Millora del processador (de 1 a 3 punts)
2.2 Extensió de la garantia ............................................. De 0 a 5 punts
Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del
termini de garantia de 2 anys (estàndrad) a 3, 4 o 5 anys
2.3 Pla de manteniment i assegurança ............................de 0 a 10 punts
Es valorarà l’oferiment d’un servei d’atenció telefònica per a la resolució de problemes
tècnics.
La millor oferta serà valorada amb la màxima puntuació. La resta d’ofertes es valoraran
de forma proporcional.
Les ofertes presentades podran obtenir un màxim de 100 punts.

VALORACIÓ DE LES OFERTES:
1. Millora del pressupost de licitació.
LOT 1: Tauletes PREU LICITACIÓ 13.500,00 € + IVA

OFERTA

I.V.A (21%)

Oferta + IVA

GRUPO MRI

10.563,22 €

2.218,28 €

12.781,50 €

CLOUDALIA

13.467,00 €

2.872,39 €

16.550,44* €

*Inclou Cànon Digital 211,05

LOT 2: Ordinadors Portàtils

PREU LICITACIÓ 25.500,00 € +IVA

OFERTA

I.V.A (21%)

Oferta + IVA

GRUPO MRI

20.475,00 €

4.299,75 €

24.774,75 €

CLOUDALIA

24.382,02 €

5.164,86 €

29.759,43** €

**Inclou Cànon Digital 212,55
2. Valoració d´aspectes addicionals

LOT 1: Tauletes
Nom de l’empresa:

GRUPO MRI SL

Característiques que millorin el
producte (més memòria, millor
càmera,...).....

No hi ha cap millora

Extensió de la garantia

No hi ha cap proposta inclosa en el preu

Pla de manteniment i
assegurança

Atenció telefònica i recollida a casa del client el
primer any i la resta a la Fundació............. 10 punts

Oferta Econòmica

10.563,22 € (sense IVA)

VALORACIÓ TOTAL

85 punts

Nom de l’empresa:

Total 75 punts

CLOUDALIA EDUCACIÓN SL

Característiques que millorin el
producte (més memòria, millor
càmera,...).....

No hi ha cap millora

Extensió de la garantia

No hi ha cap proposta inclosa en el preu

Pla de manteniment i
assegurança

Atenció telefònica............. 5 punts

Oferta Econòmica

13.467,00 € (sense IVA). Total 58,82 punts

Valoració Total

63,82 punts

LOT 2 : Ordinadors portàtils
Nom de l’empresa: GRUPO MRI SL
Característiques que millorin el
producte (més memòria, millor
càmera,...).....

Millora de la CPU........................ 5 punts

Extensió de la garantia

No hi ha cap proposta inclosa en el preu

Pla de manteniment i
assegurança

Atenció telefònica i recollida a casa del client el
primer any i la resta a la Fundació............. 10 punts

Oferta Econòmica

20.475 € (sense IVA). Total 75 punts

Valoració Total

90 punts

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

No hi ha cap millora

Extensió de la garantia

No hi ha cap proposta inclosa en el preu

Pla de manteniment i
assegurança

Atenció telefònica............. 5 punts

Oferta Econòmica

24.382,00 € (sense IVA). Total 62,98 punts

Valoració Total

67,98 punts

Atesa la valoració continguda en el present informe, el licitador numero 1 GRUPO MRI S.L, ha obtingut
la millor puntuació, amb un total de 85 punts en el Lot 1 i amb un total de 90 punt en el Lot 2.

Viladecans, 30 de Juliol de 2021

Fundació Ciutat de Viladecans

