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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
OBERTURA SOBRE B I VALORACIO CRITERIS 

PROPOSTA D’ADJUDICACIO 
 
 
Denominació: SERVEI D’IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’EINES PER A LA 
IMPLANTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE 
MANACOR I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. (Exp. 01/2018) 
 
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció de 
diversos criteris  
 
Preu base màxim de licitació per a la durada del contracte: 122.223,00 euros, 
més el 21% d’IVA com partida independent (25.666,83 euros). Cost total per a 
l’Administració: 147.889,83 euros IVA inclòs, desglossat aquest pressupost amb 
els següents serveis i imports màxims: 
- Cost servei d’implantació:    34.000,00 euros sense IVA 
- Cost serveis saas pels 2 anys de contracte: 86.104,00 euros sense IVA 
- Cost anual servei saas a partir del segon  
any i referit a anys anteriors:        2.119,00 euros sense IVA 
 
Lloc: Secretaria 
 
Data: 5 de març de 2018 
Horari: 12:00 a 12:30 hores 
 
Assistents: 
 
Presidenta de la Mesa:  
Maria Antònia Sansó Jaume 
 
Vocals: 
 Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal 

Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal 
 Antoni Nadal Llodrà, tècnic superior d’informàtica 
 
Secretària de la Mesa: 
Llucia Vallaneras Bonet 
 
Desenvolupament de la sessió 
La secretària de la Mesa dona compte que a l’acta de la sessió anterior de la Mesa de 
contractació, 27 de febrer de 2018, hi ha una errada quan als assistents ja que hi toca 
constar que hi assisteix com a vocal el tècnic superior d’informàtica Sr. Antoni Nadal 
Llodrà, la Mesa per unanimitat acorda esmenar aquesta deficiència. 
 
Seguidament, la Secretària dona compte de la documentació presentada per AYTOS 
SOLUCIONES INFORMATICAS SLU que li havia estat requerida en esmena de 
deficiències, manifestant: que té en plantilla un nombre de treballadors discapacitats 
igual o superior al 2% sobre el total de la plantilla.  La Mesa per unanimitat acorda la 
seva admissió. 
 



A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de les pliques admeses que conté 
la proposició econòmica i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables de 
forma automàtica mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat: 
 
Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 55 punts 
Tipus licitació: 122.223,00 euros, desglossat aquest pressupost amb els següents 
serveis i imports màxims: 
-  (W) Cost servei d’implantació:   34.000,00 euros sense IVA 
-  (Y) Cost serveis saas pels 2 anys de contracte: 86.104,00 euros sense IVA 
-  (X) Cost anual servei saas a partir del segon  

any i referit a anys anteriors:     2.119,00 euros sense IVA 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA 
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION SA 

108.575,06 €, desglossat: 
W = 29.175,84 € 
Y =  77.846,24 € 
X =  1.552,98 € 

AT4.NET INTERNET Y COMUNICACION SL 84.500,00 €, desglossat: 
W = 24.500,00 € 
Y =  60.000,00 € 
X =  0,00 € 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION SA 

85.563,00 €, desglossat: 
W = 10.000,00 € 
Y =  73.720,00 € 
X =  1.843,00 € 

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 73.500,00 €, desglossat: 
W = 21.000,00 € 
Y =  52.500,00 € 
X =  0,00 € 

INFORMATICA EL CORTE INGLES SA 91.306,00 €, desglossat; 
W = 4.565,30 € 
Y =  86.740,70 € 
X =  0,00 € 

 
La Mesa per unanimitat acorda excloure de l’adjudicació l’oferta econòmica presentada 
per Informática el Corte Ingles SA tota vegada que l’import desglossat que fa 
referència al cost dels serveis saas pels 2 anys de contracte (86.740,70 euros) és 
superior a l’import màxim d’aquest servei respecte del qual el licitador pot presentar 
oferta (86.104,00 euros). 
 
Contra aquest Acord, que és un acte de tràmit que determina la impossibilitat de 
continuar el procediment, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa de 
Contractació o davant de l’òrgan de contractació (batlessa de la Corporació) en el 
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord 
amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 
 
La Mesa comprova si hi ha cap oferta que es trobi en principi incursa en baixa 
temerària, resultant que no n’hi ha cap, i passa a valorar els criteris d’adjudicació de 
les ofertes admeses amb el següent resultat: 
 
 
 
 
 



 
 
Criteri 1.- Per rebaixa del preu màxim de licitació, fins 55 punts 
Tipus licitació: 122.223,00 euros, desglossat aquest pressupost amb els següents 
serveis i imports màxims: 
-  (W) Cost servei d’implantació:   34.000,00 euros sense IVA 
-  (Y) Cost serveis saas pels 2 anys de contracte: 86.104,00 euros sense IVA 
-  (X) Cost anual servei saas a partir del segon  

any i referit a anys anteriors:     2.119,00 euros sense IVA 
 
LICITADOR OFERTA SENSE IVA PUNTS TOTAL 
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION SA 

108.575,06 €, 
desglossat: 
W = 29.175,84 € 
Y =  77.846,24 € 
X =  1.552,98 € 

W = 4,02 
Y =  7,37 
X =  1,33 
 

12,72 

AT4.NET INTERNET Y 
COMUNICACION SL 

84.500,00 €, desglossat: 
W = 24.500,00 € 
Y =  60.000,00 € 
X =  0,00 € 

W = 7,91 
Y =  23,30 
X =  5,00 
 

36,21 

ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION SA 

85.563,00 €, desglossat: 
W = 10.000,00 € 
Y =  73.720,00 € 
X =  1.843,00 € 

W = 20,00 
Y =  11,05 
X =  0,65 
 

31,70 

AYTOS SOLUCIONES 
INFORMATICAS SLU 

73.500,00 €, desglossat: 
W = 21.000,00 € 
Y =  52.500,00 € 
X =  0,00 € 

W = 10,83 
Y =  30,00 
X =  5,00 
 

45,83 

 
Criteri 2.- Integrar les eines objecte del contracte amb l’aplicació usada 
actualment per l’Ajuntament de Manacor del padró municipal d’habitants(de 
l’empresa AYTOS) usant el mòdul d’integració de l’aplicació PMH per tal que es 
puguin obtenir certificats, informes etc. d’informació d’empadronament i sempre 
complint la legislació vigent en matèria de padró municipal d’habitants, Llei de 
protecció de dades, Administració electrònica i altre legislació i normativa 
aplicable. 10 punts 
 
LICITADOR INTEGRA: PUNTS 
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA SI 10,00 
AT4.NET INTERNET Y COMUNICACION SL SI 10,00 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA SI 10,00 
AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU SI 10,00 
 
TOTAL PUNTUACIO 
 
LICITADOR Criteri 1 Criteri 2 TOTAL 
BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA 12,72 10,00 22,72 
AT4.NET INTERNET Y COMUNICACION SL 36,21 10,00 46,21 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION 
SA 

31,70 10,00 41,70 

AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 45,83 10,00 55,83 
 
La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent 
 
PROPOSTA: 



1) 
 
a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat 
admeses a la licitació, amb el següent resultat: 
 
NUM. LICITADOR PUNTS 
1 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU 55,83 
2 AT4.NET INTERNET Y COMUNICACION SL 46,21 
3 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA 41,70 
4 BRUJULA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA 22,72 
 
b) Adjudicar a AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS SLU amb NIF B41632332,  el 
contracte del servei d’implantació i manteniment d’eines per a la implantació de 
l’administració electrònica per l’Ajuntament de Manacor i els seus Organismes 
autònoms, per un preu màxim per a la durada del contracte de 73.500,00 més el 21% 
d’IVA com partida independent (15.435,00 €), cost total per a l’Administració: 
88.935,00 euros, per una durada de dos anys a comptar des del dia de la data que 
s’estableixi en la formalització del contracte per a l’inici del servei, amb possibilitat de 
poder prorrogar 2 anys més sense que la durada total del contracte, incloses les 
pròrrogues, pugui excedir de 4 anys, amb la següent millora ofertada i acceptada 
sense cost per l’Ajuntament: 
 
- Integrar les eines objecte del contracte amb l’aplicació usada actualment per 
l’Ajuntament de Manacor del padró municipal d’habitants (de l’empresa AYTOS) usant 
el mòdul d’integració de l’aplicació PMH per tal que es puguin obtenir certificats, 
informes etc. d’informació d’empadronament i sempre complint la legislació vigent en 
matèria de padró municipal d’habitants, Llei de protecció de dades, Administració 
electrònica i altre legislació i normativa aplicable 
 
c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la als licitadors 
juntament amb les actes de la Mesa de Contractació de valoració dels criteris 
d’adjudicació, documents que contenen la informació necessària exigida per l’article 
151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació d’aquest 
acord.  
 
2) 
 
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 
dies hàbils comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, 
presenti la documentació exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a 
la clàusula 19 del PCA de conformitat amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la 
documentació prèvia també haurà de constituir la garantia definitiva corresponent al 
5% de l’import d’adjudicació sense IVA (import garantia: 3.675,00 euros), establerta 
al plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en 
aquest termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la 
constituïda. 
 
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini 
assenyalat s’entendrà que el licitador retira la seva oferta. 
 
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant  
 
La presidenta  signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe. 
 
La secretària    La presidenta    Els vocals 


