
 

 

 

 

INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONFIGURACIÓ DE 
MONITORS I EQUIPS DE VIDEOCONFERÈNCIA PER PODER FER FRONT A LES NECESSITATS 
GENERADES PER LA PANDÈMIA PRODUÏDA PEL COVID-19. ( EXP. 02/FCV/2021)  

 

 
Rafael Herrero com a Tècnic Informàtic  de la FUNDACIO CIUTAT VILADECANS S.L,  
 

 
INFORMA 
 
Identificació del document 
 
Informe tècnic per a l’adjudicació del procediment obert abreujat simplificat, per l´adjudicació del 
subministrament, instal·lació i configuració de Monitors i equips de videoconferència per poder fer 
front a les necessitats generades per la pandèmia produïda pel COVID-19. ( Exp.02/FCV/2021) 
 
  
Antecedents 
 

      Atès que en data 26 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:  
 

- EQUIPAMIENTO DIGITAL SL 

- SISTEMAS DE OFICINA TECNOCAT SA 

- AUDIOVISUALES DATA SL 
- TRILOGIC TELECOM SLU 

- SOFT CONTROLS AV 

- COMPOLASER 
 
 
Atès que en data 3 d’agost del 2021, un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es va 
procedir 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, 

instal·lació i configuració de Monitors i equips de videoconferència per poder fer front a les necessitats 
generades per la pandèmia produïda pel COVID-19. 
 
Les empreses que han presentat oferta són: 
 
 

- Licitador 1:  
Data de presentació: 29/07/2021 
EMPRESA: AUDIOVISUALES DATA SL 
Identificador (CIF):  ESB61444402 
 

- Licitador 2: 
 Data de presentació: 01/08/2021 
 EMPRESA: SISTEMAS DE OFICINA TECNOCAT SA 
 Identificador (CIF):   ESA12268918 
 

- Licitador 3: 
 Data de presentació: 02/08/2021 
 EMPRESA: TRILOGIC TELECOM SLU 
 Identificador (CIF): 72579145T 
 

 
 
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: 
 
 



 

 

En primer lloc, es desestima la proposta de l’empresa SISTEMAS DE OFICINA TECNOSAT SA, ja 
que la seva oferta no complia tots els requeriments de la licitació, en concret en les característiques 
dels suports mòbils amb regulació motoritzada hi deia 
 

Suports mòbils amb regulació motoritzada (6 unitats) per a monitors interactius de 75’’ 
 
> Suport mòbil elèctric STANDARD-F 
Suport mòbil con regulació motoritzada d’altura: 650 mm 
Compatible con VESA fins 800×600 mm 
 
L’empresa SISTEMAS DE OFICINA TECNOSAT SA  ha presentat un suport mòbil que tan sols té 
500 mm de recorregut. 
 
Reproduïm a continuació la descripció del producte 
 

 

 
 
Es pot observar com el recorregut és de entre 120 cm a 170 cm, que dóna un total de 50 cm o 500 
mm, inferior a l sol·licitad. 
 
Per tant,  tant sols es presenta la puntuació de les altres dues propostes presentades. 
 
 



 

 

1. Millora del pressupost de licitació. 
 
 LOT 1: Tauletes  PREU LICITACIÓ  42.975 € + IVA 

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

AUDIOVISUALES DATA SL 42.599,88 € 8.945,97  € 51.545,85 € 

TRILOGIC TELECOM SLU 40.415,00 € 8.487,15 € 48.902,15 € 

 
 
 
2. Valoració d´aspectes addicionals  

 
 

Nom de l’empresa:    AUDIOVISUALES DATA SL 

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

Llicència Windows PRO......................................  3 punts 

Extensió de la garantia Ampliació de garantia de 3 a 8 anys..................   5 punts 

Pla de manteniment i 
assegurança 

Atenció telefònica i presencial i ma d’obra gratuïta durant el 
primer any...........................................................  5 punts 

Oferta Econòmica 42.599,88  €  (sense  IVA)                     Total   71,15 punts 

VALORACIÓ TOTAL 84,15 punts 

 
 

Nom de l’empresa:  TRILOGIC TELECOM SLU 

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

Millora de la Memòria RAM. (16 Gb............... 3 punts 

Llicència Windows 10 PRO...........................  3 punts 

Extensió de la garantia No hi ha cap proposta inclosa en el preu 

Pla de manteniment i 
assegurança 

No hi ha cap millora 

Oferta Econòmica 40.415,00  €  (sense IVA).                        Total   75  punts 

Valoració Total   81  punts 

 
 
Atesa la valoració continguda en el present informe, el licitador numero 1 AUDIOVISUALES DATA SL, 
ha obtingut la millor puntuació, amb un total de 84,15 punts. 
 

Viladecans, 4 d’Agost de 2021 
 
 
Rafel Herrero 
Fundació Ciutat de Viladecans 


