
 

 

                                         -RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ –  
 
PER LA CONTRACTACIÓ DEL 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) 

 
 

 
En JOAN BASSOLES FERRAN , Gerent de la FUNDACIÓ CIUTAT DE VILADECANS S.L   
 
En relació amb el procediment obert simplificat abreujat, per a 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. 

 
 

     EXPOSA  

 
1. Atès que en data 26 de juliol del 2021 es va publicar, al perfil del contractant de la FUNDACIÓ 

 CIUTAT DE VILADECANS mitjançant la web: www.fundacioviladecans.cat/ca/transparencia. 
 

2.  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 
 
 

3. Atès que en data 3 d’agost 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, 
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 

 
4. Atès que en data 4 d’agost del 2021  s’ha emès un informe pel tècnic designat per la 

FUNDACIO en el qual s’informa de la puntuació obtinguda pels licitadors presentats i admesos  



 

 

en aplicació dels criteris de valoració automàtica previstos al PCAP.  
 

5. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa en el pressupost general de l’ exercici 
2021. 
 

 
R E S O L C 

 
PRIMER.-  RATIFICAR la valoració que es determina en l´informe tècnic de data 4 d’agost del 

2021 en relació al procediment obert simplificat abreujat per a l’adjudicació del 

contracte de 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. 

 
 

SEGON.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE 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). 

 
 

- Import sense IVA:     42.599,98  € (sense IVA) 

- IVA (21%) :                  8.945,97 € 

- Valor Total:                51.545,85 € (IVA inclòs)  

 

          Atès que és el que ha obtingut la millor puntuació, tal com es detalla: 

 

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 

 

 

TERCER.-   AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA corresponent a càrrec dels pressupostos 
        generals dels exercicis 2021.   
 

QUART.-     REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que d’acord amb el previst a la clàusula  
        9.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la licitació, presenti  
 

• L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, mitjançant el lliurament dels documents que es 
relacionen a continuació:  

 
a)  En el supòsit que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de 

l’impost sobre activitats econòmiques i estigui obligada al pagament 



 

 

d’aquest, el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en 
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut 
acompanyat de la declaració responsable de no haver-se donat de 
baixa en la matrícula de l’impost.  

 
Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun 
dels supòsits d’exempció d’aquest impost recollits a l’article 82 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal 
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats 
tributaris.  

 
b)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions 

tributàries expedit per l’Administració Tributària, als efectes de 
l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària.  

 
c)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de 

la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració.  
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans acreditatiu de 

la inexistència de deutes tributaris amb l’esmentada Administració, 
si s’escau.  

 

• Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al ROLECE o 
al RELI, juntament amb la declaració responsable, signada pel 
representant de l’empresa, acreditant la vigència de les dades incloses al 
Registre, d’acord amb el model contingut a l’ Annex núm. 5 al present 
Plec 
 

• La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri inscrita al 
Registre. 
 

• La declaració del licitador de no incórrer en prohibicions de contractar es 
presentarà de conformitat amb el model adjunt al present Plec com Annex 
núm. 6 al present Plec 

 
Aquesta declaració s’haurà de realitzar mitjançant testimoni judicial o 
certificació administrativa, segons els casos , i quan aquest document no 
pugui ser expedit per l’autoritat competent podrà ser substituït per una 
declaració responsable atorgada davant autoritat administrativa, notari 
públic o organisme professional qualificat. També s’admetrà la presentació 
de l’Annex núm. 6 signat electrònicament per qualsevol mitjà que permeti 
acreditar l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i el seu 
consentiment, així com garanteixi la integritat i inalterabilitat del document.  

 

• Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula d’aquest Plec (en relació amb la quota del 
2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes). 
 

• En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, 
en qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar 
llur constitució en escriptura pública, dins del termini atorgat per a la 
formalització del Contracte, i el CIF assignat i la representació, si s’escau.  

 
CINQUÈ.- FORMALITZAR amb l’empresa adjudicatària la signatura del present document.  



 

 

 
SISÈ.-        COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS INTERESSATS i publicar l’adjudicació 

d’aquesta licitació al perfil del contractant de la web de la FUNDACIÓ. 

 
 

Viladecans, a 5 d’agost de 2021 

  
 
 
 
 
 
 
Sr. Joan Bassoles Ferran 

Gerent 


	R E S O L C

