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- RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ -  
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT NO 
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA PEL 
SUBMINISTRAMENT DE DOS FIREWALLS, LA SEVA 
POSADA EN MARXA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BOSSA 
D’HORES PER LA RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
TÈCNIQUES. 

 
 

  

 
Sr. Joan Carles Lopez Méndez, Gerent de la SPM VILADECANS GRUP 
D’EMPRESES MUNICIPALS, S.L.  
 
En relació amb el procediment obert simplificat per a l’adjudicació dels 
subministrament de dos firewalls, la seva posada en marxa i la constitució d’una bossa 
d’hores per la resolució d’incidències tècniques  
 

EXPOSA 
 

 
Atès que mitjançant resolució de data 17 de maig de 2022 es va acordar l’inici de 
l’expedient per a la contractació del SUBMINISTRAMENT DE DOS FIREWALLS, LA 
SEVA POSADA EN MARXA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BOSSA D’HORES PER LA 
RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES PER LA MODALITAT DEL 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT. 

 
Atès que en data 24 de maig de 2022 es va emetre informe pel tècnic de Viladecans 
Grup d’empreses municipals, en endavant VIGEM, en el qual es determinava el 
subministrament a licitar, la modalitat més adequada per a la contractació, d'acord 
amb les característiques dels mateixos, el pressupost, i es va incorporat a l’expedient 
el Plec de prescripcions tècniques, així com tota la informació tècnica que es considera 
necessària per a la licitació. 

 
Atès que es va incorporar a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars que serveix de base per al present procediment obert simplificat sumari. 

 
Atès que en data 24 de maig de 2022, l’òrgan de contractació de VIGEM va resoldre 
aprovar l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar mitjançant 
procediment obert simplificat abreujat, no subjecte a regularització harmonitzada, i 
tràmit ordinari, el subministrament de dos firewalls, la seva posada en marxa i la 
constitució d’una bossa d’hores per la resolució d’incidències tècniques, al temps que 
va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Prescripcions 
Tècniques que han de regir la licitació, i va aprovar que d’acord amb allò establert a 
l’art. 326 LCSP no era necessària la constitució de Mesa de Contractació. 

 

LLO
C 

Viladecans 
REFERÈNCI

A 
ACTUACIÓ 

SUBMINISTRAMENT DE DOS 

FIREWALLS, LA SEVA POSADA EN 

MARXA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA 

BOSSA D’HORES PER RESSOLUCIÓ 

D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES  

DAT
A 

A la data de signatura 
electrònica 

NÚM. 
EXPEDIENT 

138/22 



 
RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ  

   Pàg.  2 de 8 
 

Atès que en data 24 de maig de 2022, Viladecans Grup d’Empreses Municipals, va 
publicar a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, 
l’anunci de licitació del procediment obert simplificat sumari, no subjecte a 
regularització harmonitzada, i tràmit ordinari, per contractar el subministrament de dos 
firewalls, la seva posada en marxa i la constitució d’una bossa d’hores per la resolució 
d’incidències tècniques. 

 
Atès que tal com constava al informe tècnic de data 24 de maig de 2022, no procedia 
la divisió en lots.  
 
Atès que segons s’establia al Plec, les ofertes s’havien de presentar mitjançant l’eina 
Sobre Digital a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya, 
en un sobre únic, contenidor de l’oferta econòmica i la documentació administrativa. 
 
Atès que el termini de presentació d’ofertes finalitzava el 8 de juny de 2022, a les 
14:00 hores. 

 
Atès que en data 3 de juny de 2022 es va publicar una esmena facilitant als licitadors 
un nou model per a presentar l’oferta econòmica, procedint-se així mateix a ampliar el 
termini de presentació d’ofertes fins el dia 10 de juny a les 14:00 hores. 

 
Atès que en data 3 de juny en el moment de publicar l’emena referenciada, no 
constaven ofertes presentades per a la present licitació.  

 
Atès que, tal com es disposava als plecs, l’obertura del sobre és privada, a les 
instal·lacions del Grup d’empreses municipals de Viladecans. 

 
Atès que s’ha sol·licitat als licitadors, a través de la Plataforma de Serveis de 
Contractació, la introducció de les paraules clau. 

 
Atès que a les 09:08:05 hores del dia del 13 de juny es va procedir a generar el 
certificat de les ofertes presentades a la licitació. 

 
Atès que a les 09:35:14 del 13 de juny de 2022, s’ha procedit a generar el certificat de 
l’obertura dels sobres únics i a l’obertura dels mateixos. 

 
Atès que les ofertes presentades són les següents: 
 

LICITADOR 1 
IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. 
NIF:B61284014 
Re: E/000015-2022 
Presentació: 07/06/22 a les 16:41:06h 
 
LICITADOR 2 
Suministros, Importacions y Mantenimientos Electrónico, S.A.U  
NIF:A78032315 
Re: E/000016-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 10:23:48h 

 
LICITADOR 3 
INFOSELF SISTEMES, S.L. 
NIF:B17459058 
Re: E/000017-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 19:15:25h 

 
LICITADOR 4 
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COMSA98, S.L.U 
NIF:B62201637 
Re: E/000018-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 09:33:06h 
 
LICITADOR 5 
Grupo MRI, S.L 
NIF:B2201637 
Re: E/000019-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 13:46:07h 
 
LICITADOR 6 
In2in Solucions Tecnològiques, S.L 
NIF:B55109144 
Re: E/000020-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 14:14:25h 

 

 
Atès que el 22 de juny de 2022 9 a la vista de les ofertes presentades i del informe 
técnic juridic de data 22 de juny de 2022, l’Òrgan de contractació de VIGEM va 
resoldre: 

 
“PRIMER.- ADMETRE a la licitació els següents licitadors: 
 

LICITADOR 1 
IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, S.L. 
NIF:B61284014 
Re: E/000015-2022 
Presentació: 07/06/22 a les 16:41:06h 
 
LICITADOR 2 
Suministros, Importacions y Mantenimientos Electrónico, S.A.U  
NIF:A78032315 
Re: E/000016-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 10:23:48h 

 
LICITADOR 3 
INFOSELF SISTEMES, S.L. 
NIF:B17459058 
Re: E/000017-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 19:15:25h 

 
LICITADOR 4 
COMSA98, S.L.U 
NIF:B62201637 
Re: E/000018-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 09:33:06h 
 
LICITADOR 5 
Grupo MRI, S.L 
NIF:B2201637 
Re: E/000019-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 13:46:07h 
 

 
SEGON.- EXCLOURE de la licitació, per presentació d’oferta extemporània, en tant que 
el termini per presentar oferta finalitzava a les 14:00 hores del dia 10 de juny de 2022 i 
la seva oferta consta presentada a les 14:14:25 hores al següent licitador: 
 

LICITADOR 6 
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In2in Solucions Tecnològiques, S.L 
NIF:B55109144 
Re: E/000020-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 14:14:25h 

 
TERCER.- REQUERIR d’acord amb la valoració que figura a l’informe tècnic- jurídic, 
als licitadors següents: 

 
LICITADOR 2 
Suministros, Importacions y Mantenimientos Electrónico, S.A.U  
NIF:A78032315 
Re: E/000016-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 10:23:48h 
 
LICITADOR 3 
INFOSELF SISTEMES, S.L. 
NIF:B17459058 
Re: E/000017-2022 
Presentació: 09/06/22 a les 19:15:25h 

 
LICITADOR 5 
Grupo MRI, S.L 
NIF:B2201637 
Re: E/000019-2022 
Presentació: 10/06/22 a les 13:46:07h 

 
 

 
Per tal que en el termini màxim de 4 dies hàbils a comptar des del dia següent 
a la recepció de la comunicació, presenti per escrit la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la 
seva oferta econòmica presentada al present procediment, atès que han 
incorregut en presumpció d’anormalitat, en realitzar baixes superiors a la baixa 
mitja de referencia + 10 unitats percentuals.  %.  
 
Caldrà que el licitador presenti la justificació que es requereix a través de l’eina 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 

 
Atès que tots els licitadors requerits van presentar l’aclariment dins el termini 
conferit al efecte, sent que el licitador número 2, presenta l’aclariment el día 29 de 
juny de 2022 a les 10:36 hores, el licitador número 3 presenta l’aclariment el día 27 
de juny de 2022 a les 11:05 hores i el licitador número 5 presenta l’aclariment el 
día 29 de juny de 2022 a les 13:20 hores. 
 
Atès que en data 4 de juliol de 2022 s’ha emés informe pel técnic responsable del 
contracte en relació a la presumpte anormalitat de les ofertes presentades en el 
que es determina que: 
 

“Les ofertes desproporcionades o temeràries venen determinades pel que estableix 
l’article 11.1.2 del Plec de Clàusules Administratives de la licitació. 
 

▪ Subministrament i posada en marxa de 2 Firewalls:  
 

• Licitador num. 03 INFOSELF SISTEMES, SL ens mostra el preu que 
l’ha otorgat el fabricant, i manté un marge de benefici. 
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• Licitador num. 05 Grupo MRI, SL justifiquen l’obtenció d’un preu 
especial otorgat directament pel fabricant, degut a la relació de 
partners i per ser l’empresa que va subministrar els Firewalls actuals a 
substituir. 

 
Per aquest motiu el tècnic que subscriu determina que els diferents 
components de l’oferta estan suficientment justificats, pel que S’INFORMA 
FAVORABLEMENT A L’ADMISSIÓ DE LES OFERTES 

 
▪ Hores no crítiques diürnes (de 8.00h a 18.00h) 

 

• Licitador num. 02 Suministros, Importacions y Mantenimientos 
Electrónico, S.A.U detalla i justifica el preu ofertat, indicant el seu 
marge de benefici i cumpleix el conveni dels treballadors vigent. 

 

• Licitador num. 05 Grupo MRI, SL justifiquen el seu preu hora ofertat, 
mantenint un marge de benefici més reduït, cumplint els mínims 
establerts pel conveni dels treballadors vigent. 

 
Per aquest motiu el tècnic que subscriu determina que els diferents 
components de l’oferta estan suficientment justificats, pel que S’INFORMA 
FAVORABLEMENT A L’ADMISSIÓ DE LES OFERTES 

 
▪ Hores no crítiques nocturnes i caps de setmana 

 

• Licitador num. 02 Suministros, Importacions y Mantenimientos 
Electrónico, S.A.U detalla i justifica el preu ofertat, indicant el seu 
marge de benefici i cumpleix el conveni dels treballadors vigent. 

 

• Licitador num. 05 Grupo MRI, SL justifiquen el seu preu hora ofertat, 
mantenint un marge de benefici més reduït, cumplint els mínims 
establerts pel conveni dels treballadors vigent. 

 
Per aquest motiu el tècnic que subscriu determina que els diferents 
components de l’oferta estan suficientment justificats, pel que S’INFORMA 
FAVORABLEMENT A L’ADMISSIÓ DE LES OFERTES 

 
▪ Hores crítiques diürnes (de 8.00h a 18.00h) 

 

• Licitador num. 05 Grupo MRI, SL justifiquen el seu preu hora ofertat, 
mantenint un marge de benefici més reduït, cumplint els mínims 
establerts pel conveni dels treballadors vigent. 

 
Per aquest motiu el tècnic que subscriu determina que els diferents 
components de l’oferta estan suficientment justificats, pel que S’INFORMA 
FAVORABLEMENT A L’ADMISSIÓ DE LA OFERTA 

 
▪ Hores crítiques nocturnes i caps de setamna (de 8.00h a 18.00h) 

 

• Licitador num. 05 Grupo MRI, SL justifiquen el seu preu hora ofertat, 
mantenint un marge de benefici més reduït, cumplint els mínims 
establerts pel conveni dels treballadors vigent. 

 
Per aquest motiu el tècnic que subscriu determina que els diferents 
components de l’oferta estan suficientment justificats, pel que S’INFORMA 
FAVORABLEMENT A L’ADMISSIÓ DE LA OFERTA 

 
La qual cosa es comunica als efectes oportuns l’admissió de les Ofertes del licitador 
núm. 02 Suministros, Importacions y Mantenimientos Electrónicos, SAU,  licitador num. 
03 INFOSELF SISTEMES, SL i el licitador num. 05 Grupo MRI,SL. 
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Seguint els criteris de puntuació indicats a la licitació, es mostra el resultat final de la 
puntuació rebuda de cada licitador, ordenats de major a menor puntuació. 

 

LICITADOR PUNTS POSICIÓ 

LICITADOR 3: INFOSELF SISTEMES, SL 97.29 1 

LICITADOR 5: GRUPO MRI, SL 95,22 2 

LICITADOR 1: iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, SL 81,20 3 

LICITADOR 2: SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SAU 

58,43 4 

LICITADOR 4: COMSA98, SLU 41.32 5 

 
Per tant, proposo l’adjudicació de la contractació del SUBMINISTRAMENT DE DOS 
FIREWALLS, LA SEVA POSADA EN MARXA I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BOSSA 
D’HORES PER RESSOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES TÈCNIQUES al licitador num. 03 
INFOSELF SISTEMES, SL” 

 

 
Vist l’informe técnic de data 4 de juliol de 2022 en el que consta que el licitador número 
3, INFOSELF SISTEMES, S.L, és qui ha obtingut la major puntuació amb un total de 
97,29 punts. 
 
 

És per tot això que,  
 

R E S O L C 
 

 
PRIMER.-  ACCEPTAR la justificació de les ofertes presentades per el licitador 

número 2 SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS 
ELECTRÓNICOS, SAU, el licitador número 3 INFOSELF SISTEMES, S.L. i 
el licitador número 5 GRUPO MRI, S.L.  

 
SEGON.-  APROVAR el quadre resum de puntuacions que obra al informe técnic de 

4 de juliol de 2022 i que és el seguent: 
 

LICITADOR PUNTS POSICIÓ 

LICITADOR 3: INFOSELF SISTEMES, SL 97.29 1 

LICITADOR 5: GRUPO MRI, SL 95,22 2 

LICITADOR 1: iDISC INFORMATION TECHNOLOGIES, SL 81,20 3 

LICITADOR 2: SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y 
MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, SAU 

58,43 4 

LICITADOR 4: COMSA98, SLU 41.32 5 
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TERCER.-  APROVAR que d’acord amb la valoració que figura al informe téncic juridic 

de data 22 de juny de 2022 i que consta a la resolución de l’organ de 
contractació publicada en data 22 de juny de 2022 , el licitador núm. 3, 
INFOSELF SISTEMES, S.L. és el que ha obtingut la millor puntuació amb 
un total de 97,29 punts. 

 
 
QUART.-  ADJUDICAR el contracte per al subministrament de dos firewalls, la seva 

posada en marxa i la constitució d’una bossa d’hores per la resolució 
d’incidències tècniques a favor de INFOSELF SISTEMES, S.L. 
(LICITADOR NÚM. 3), per un import màxim per al subministrament i 
posada en marxa dels dos firewalls de SET MIL SIS-CENTS CINQUANTA- 
SET (7.657,00€), als que caldrà afegir el corresponent IVA per import de 
MIL SIS-CENTS SET EUROS AMB NORANTA- SET (1607,97€) pel que el 
total màxim serà de NOU- MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS 
AMB NORANTA- SET  CENTIMS (9.264,97€) i els següents preus unitaris 
per a la constitució de la bossa d’hores: 

 

• Hores no critiques diurnes: Quaranta-vuit (48€) euros IVA 
exclòs. Cinquanta-vuit euros amb vuit cèntims (58,08€) 
IVA inclòs. 

• Hores no critiques nocturnes: Noranta euros (90€) IVA 
exclòs. Cent-vuit euros amb noranta cèntims (108,90€) 
IVA inclòs. 

• Hores critiques diurnes: Cinquanta-cinc euros (55€) IVA 
exclòs. Seixanta-sis euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(66,55€) IVA inclòs. 

• Hores critiques nocturnes: Noranta euros (90€) IVA 
exclòs). Cent-vuit euros amb noranta cèntims (108,90€) 
IVA inclòs. 

 
 
CINQUÈ.-  REQUERIR AL LICITADOR NÚM. 3, INFOSELF SISTEMES, S.L. per tal 

que en un termini no superior a cinc (7) dies hàbils presenti la 
documentació que no obri al Registre Electrónic d’Empreses Licitadores 
(RELI) d’entre la que consta al apartat 10.3 del PCAP que és la següent: 

 
o “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.  
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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. 
  

o Una fotocòpia simple del document acreditatiu d’inscripció al ROLEC 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  

o La documentació acreditativa de la seva aptitud que no figuri inscrita al Registre 
(documentació descrita a la clàusula 6 del present Plec referent a la capacitat i 
personalitat).  

o  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.  

o  Acreditació del compliment de les condicions socials de treball i d’igualtat 
segons es descriu a la clàusula 8.2.4 d’aquest Plec (en relació amb la quota del 
2% i el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes).  

 
 
SISÈ.-  Posar de manifest que la contractació es perfeccionarà amb la 

formalització i signatura del contracte. 
 
SETÈ.-  CITAR a l’empresa adjudicataria perquè el día i l’hora que se li indicarà 

concorri a formalitzar el contracte corresponent. 
 
VUITÈ.-   NOTIFICAR la present resolución als interessats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Joan Carles Lopez Mendez 
Gerent 
S.P.M Viladecans Grup d’Empreses Municipals, S.L. 
 


