Expedient de contractació núm. 2014.05
Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Formalització de la 3a pròrroga de l’Acord marc

FORMALITZACIÓ DE LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC PEL SUBMINISTRAMENT
D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I ELS SERVEIS DE MANTENIMENT ASSOCIATS EN LES MODALITATS DE
COMPRA I ARRENDAMENT, AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AL
CONTRACTE SUBSCRIT AMB L’EMPRESA “Servicios Microinformática, SA (SEMIC)”
(LOTS 1, 3, 5, 7 i 8)

A Barcelona, a 19 de maig de 2019
D’una part, el Sr. Albert Batalla i Siscart, proveït de DNI núm.
, Secretari General de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), amb domicili al C/ València, núm. 231, 6a planta
de Barcelona (CP 08007) i NIF núm. G-66436064, actuant en nom i representació de la citada associació,
d’acord amb les facultats de representació que li confereixen els Estatuts i el Reglament de la Central de
Contractació de l’entitat per, celebrar aquest contracte.
De l’altra, el Sr. Oscar López Gombau, proveït de DNI núm.
qui actua en nom i representació
de la societat mercantil Servicios Microinformática, SA (“SEMIC”) domiciliada a la ciutat de Lleida, Parc
Científic Tecnològic Agroalimentari, Edf. H1 2on A (25003), amb NIF: A25027145, d’acord amb els poders
de representació de la societat, que té conferits, atesa la seva qualitat de President del Consell
d’Administració de la mateixa, en virtut de l’escriptura pública atorgada davant el Notari Il·lm. Sr. Manuel
soler Lluch, de data 25/03/11 i número de protocol 731, segons consta acreditat al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
Els compareixents declaren tenir la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present document.
La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització de la tercera pròrroga de l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de
compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat, entre d’altres, a la
societat mercantil abans referenciada.
La pròrroga en qüestió, va ser aprovada definitivament per Resolució de la Central de Contractació de
l’ACM, de data 8 de maig de 2019. D’acord amb els següents,
ANTECEDENTS
1.- En data 14 d’abril de 2016, la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu de licitació d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats a tal efecte per acord de la cita Comissió de 30 de novembre de 2015 i
d’acord amb el procediment previst als articles aplicables del TRLCSP, va adoptar un acord pel que es
resolgué adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de
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manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2014.05), d’acord amb el següent detall
d’empreses seleccionades per lots:
LOTS DE COMPRA:

LOT 1: PC’S DE SOBRETAULA: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS,
S.A.”, “ITECHGRUP”, “TEKNOSERVICE, SL” i “SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 1.1 Estàndard i3
Sublot 1.2 Avançat i5
Sublot 1.3 Pro i7
Sublot 1.4 Workstation

LOT 2: PORTÀTILS: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “ITECHGRUP”, “NEWPROJECT NETWORKING,
S.L.” i “SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 2.1 Estàndard i3
Sublot 2.2 Avançat i5
Sublot 2.3 Ultra Book i7

LOT 3: iMAC’S: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.”, i
“SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 3.1 MacBook 12”
Sublot 3.2 MacBook 13”
Sublot 3.3 MacBook ProAir 15”
Sublot 3.4 iMac 4K 21,5”
Sublot 3.5 iMac 5K 27”

LOT 4: THIN CLIENTS: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.”,
“ITECHGRUP”, “TEKNOSERVICE, SL” i “SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 4.1 Sense Wi-Fi
Sublot 4.2 Amb Wi-Fi
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LOT 5: SERVIDORS: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.”,
“ITECHGRUP” i “SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 5.1 Bàsic
Sublot 5.2 Avançat

LOT 6: TAULETES TÀCTILS: “ID GRUP, S.A.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.”, i “SERVICIOS
MICROINFORMÁTICA, SA”
Sublot 6.1 Windows
Sublot 6.2 Android
Sublot 6.3 iOS

LOT 7: PROJECTORS: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A.”,
“TEKNOSERVICE, SL”, “SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA” i “NEWPROJECT NETWORKING, S.L.”
Sublot 7.1 Estàndard
Sublot 7.2 Semicurta
Sublot 7.3 Curta
Sublot 7.4 Ultra curta
Sublot 7.5 Alta resolució
Sublot 7.6 Gran format/Sales

LOT 8: SOLUCIÓ MULTICONFERÈNCIA: “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”, “TEKNOSERVICE, SL”, i
“SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA”

LOTS D’ARRENDAMENT AMB O SENSE OPCIÓ DE COMPRA:

LOT 9: PC’S DE SOBRETAULA: “BBVA RENTING”, “TEKNOSERVICE, SL”, “ID GRUP, S.A.” i “RICOH ESPAÑA,
S.L.U.”
Sublot 9.1 Estàndard i3
Sublot 9.2 Avançat i5
Sublot 9.3 Pro i7
Sublot 9.4 Workstation
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LOT 10: PORTÀTILS: “BBVA RENTING”, “ID GRUP, S.A.” i “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”
Sublot 10.1 Estàndard i3
Sublot 10.2 Avançat i5
Sublot 10.3 Ultra Book i7

LOT 11: iMAC’S: “BBVA RENTING”, “ID GRUP, S.A.” i “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”
Sublot 11.1 MacBook 12”
Sublot 11.2 MacBook 13”
Sublot 11.3 MacBook ProAir 15”
Sublot 11.4 iMac 4K 21,5”
Sublot 11.5 iMac 5K 27”

LOT 12: THIN CLIENTS: “BBVA RENTING”, “ID GRUP, S.A.”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.” i “TEKNOSERVICE, SL”
Sublot 12.1 Sense Wi-Fi
Sublot 12.2 Amb Wi-Fi

LOT 13: SERVIDORS: “BBVA RENTING”, “ID GRUP, S.A.” i “RICOH ESPAÑA, S.L.U.”
Sublot 13.1 Bàsic
Sublot 13.2 Avançat

LOT 14: TAULETES TÀCTILS: “BBVA RENTING” i “ID GRUP, S.A.”
Sublot 14.1 Windows
Sublot 14.2 Android
Sublot 14.3 iOS

LOT 15: PROJECTORS: “BBVA RENTING”, “RICOH ESPAÑA, S.L.U.” i “TEKNOSERVICE, SL”
Sublot 15.1 Estàndard
Sublot 15.2 Semicurta
Sublot 15.3 Curta
Sublot 15.4 Ultra curta
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Sublot 15.5 Alta resolució
Sublot 15.6 Gran format/Sales
LOT 16: SOLUCIÓ MULTICONFERÈNCIA: “BBVA RENTING”, “TEKNOSERVICE, SL”, “ID GRUP, S.A.” i “RICOH
ESPAÑA, S.L.U.”

2.- Una vegada presentada davant el CCDL, tota la documentació necessària, segons el que defineix el
PCAP d’aplicació i articles concordants del TRLCSP, per a la subscripció del corresponent Acord, es va
procedir a la seva formalització efectiva, en data 17 de maig de 2016.
3.- En aquest context, per part dels òrgans competents del CCDL i de l’ACM es considerà adequat que
aquesta última entitat es subrogués en la posició del CCDL, en el marc del mencionat acord, per
considerar-se l’opció més beneficiosa i eficient per a totes les parts, motiu pel que prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a l’efecte, en la sessió de la Comissió Executiva del CCDL de
data 9 de juny de 2016, es resolgué aprovar definitivament la cessió de l’Acord marc pel
subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de
compra i arrendament, amb o sense opció de compra amb destinació a les entitats locals de Catalunya a
favor de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), pel que fa a tots els seus lots, per tal que aquesta
última es subrogués en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació
contractual, procedint-se a formalitzar-se tals actuacions amb les empreses adjudicatàries, en data 5 de
juliol de 2016.
4.- Trobant-se l’Acord en qüestió, plenament vigent i sota la titularitat de l’ACM, en data 23/06/2016,
l’empresa adjudicatària “RICOH, SL” va presentar davant aquesta entitat per la via electrònica prevista al
PCAP, una petició de modificació de l’Acord marc en qüestió, per renovació tecnològica, concretament,
per la substitució dels equips dels lots 1 i 2 de compra i 9 i 10 d’arrendament amb o sense opció de
compra, d’acord amb el detall que seguidament es relaciona, i que fou aprovada definitivament, prèvia
tramitació del corresponent procediment, en virtut de la Resolució de l’òrgan de contractació de data 21
de juliol de 2016, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT
Lots 1.1 i 9.1 PC’S DE SOBRETAULA Estàndard i3
Lots 1.2 i 9.2 PC’S DE SOBRETAULA Avançat i5
Lots 1.3 i 9.3 PC’S DE SOBRETAULA Pro i7
Lots 1.4 i 9.4 PC’S DE SOBRETAULA Workstation
Lots 2.1 i 10.1 PORTÀTILS Estàndard i3
Lots 2.2 i 10.2 PORTÀTILS
Avançat i5
Lots 2.3 i 10.3 PORTÀTILS Ultra Book i7

EQUIP ORIGINAL
OptiPlex 3020 Micro
OptiPlex 3020 Micro
OptiPlex 7020 SFF
Precision T1700
Latitude E5550
Latitude E5550
Latitude E7450

EQUIP PROPOSAT
Optiplex 3040
Optiplex 3040
OptiPlex 7040
Precision T3620
Latitude E5570
Latitude E5570
Latitude E7470

5.- Així mateix i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, en data 24 de novembre de
2016, l’òrgan de contractació de l’ACM va procedir a aprovar definitivament la modificació prevista al

Pàgina 5 de 15

Expedient de contractació núm. 2014.05
Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
Formalització de la 3a pròrroga de l’Acord marc

PCAP d’aplicació, de l’Acord marc, per renovació tecnològica, sol·licitada a instància de les empreses que
seguidament es relacionen, d’acord amb el següent detall:

LOT/SUBLOT
1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
2.2 PORTÀTILS
Avançat i5
4.1 THIN CLIENTS
Sense Wi-Fi

LOT/SUBLOT
1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
1.2 PC’S DE SOPBRETAULA Avançat
i5
1.3 PC’S DE SOPBRETAULA Pro i7

LOT/SUBLOT
1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
1.2 PC’S DE SOPBRETAULA Avançat
i5
1.3 PC’S DE SOPBRETAULA Pro i7

LOT/SUBLOT
1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
4.1 THIN CLIENTS
Sense Wi-Fi
4.2 THIN CLIENTS
Amb Wi-Fi

ITECHGRUP
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo TC M700 i3

Lenovo ThinkPad L560 i5

Lenovo ThinkPad E560 i5

Lenovo Desktop TC M32

Lenovo ThinkCentre M600

SEMIC
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo S510 i3

Lenovo S500 i5

Lenovo S510 i5

Lenovo S500 i7

Lenovo S510 i7

BBVA RENTING
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo S510 i3

Lenovo S500 i5

Lenovo S510 i5

Lenovo S500 i7

Lenovo S510 i7

ID GRUP
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo TC M700 i3

Lenovo Desktop TC M32

Lenovo ThinkCentre M600

Lenovo Desktop TC M53

Lenovo ThinkCentre M600

6.- En data 20 de març de 2017, l’òrgan de contractació d’aquesta entitat, prèvia tramitació del
corresponent procediment previst a tal efecte al Reglament de funcionament de la Central de
Contractació de l’ACM, va adoptar una Resolució en virtut de la qual es disposà:
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6.1.- Aprovar definitivament la modificació de l’Acord marc prevista al PCAP d’aplicació, per renovació
tecnològica, en relació als nous equips proposats a instància de l’adjudicatària “RICOH” d’acord amb el
següent detall:
LOT/SUBLOT
1.1 i 9.1

EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

OptiPlex 3040 Micro

Optiplex 3046 Micro

OptiPlex 3040 Micro

Optiplex 3046 Micro

PC’S DE SOPBRETAULA Estàndard i3
1.2 i 9.2
PC’S DE SOPBRETAULA Avançat i5

6.2.- Rectificar la identificació dels lots/sublots de les modificacions instades per part de les
adjudicatàries “BBVA RENTING” i “ID GRUP, S.A.”, aprovades en virtut de la Resolució de 24 de novembre
de 2016, quedant redactat el corresponent quadre resum de les modificacions adoptades, de la següent
manera:

LOT/SUBLOT
9.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
9.2 PC’S DE SOPBRETAULA Avançat
i5
9.3 PC’S DE SOPBRETAULA Pro i7

LOT/SUBLOT
1.1 i 9.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
4.1 i 12.1 THIN CLIENTS
Sense Wi-Fi
4.2 i 12.2 THIN CLIENTS
Amb Wi-Fi

BBVA RENTING
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo S510 i3

Lenovo S500 i5

Lenovo S510 i5

Lenovo S500 i7

Lenovo S510 i7

ID GRUP
EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo S500 i3

Lenovo TC M700 i3

Lenovo Desktop TC M32

Lenovo ThinkCentre M600

Lenovo Desktop TC M53

Lenovo ThinkCentre M600

6.3.- Aprovar definitivament la pròrroga de l’Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i
els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de
compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05), adjudicat i subscrit,
respectivament, amb les entitats referenciades a la part expositiva de la present Resolució d’acord amb
el detall per lots que s’especifica, per un període addicional de 12 mesos més, des del 18 de maig de
2017 fins al 18 de maig de 2018, sense que es produís actualització de preus, i havent-se de prestar els
subministraments objecte d’adjudicació en els mateixos termes i condicions que es venien prestant
segons el PCAP aprovat el 19 de març de 2015 i publicats al perfil del contractant en relació a les
proposicions presentades per les adjudicatàries i resta de normativa concordant aplicable.
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7.- En data 20 de novembre de 2017, aquest òrgan de contractació, prèvia tramitació del corresponent
procediment a tal efecte, va adoptar una Resolució en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament
la modificació de l’Acord marc, prevista als plecs d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de
substituir el model “Lenovo M710S i5”, corresponent al Lot 1.2 de l’Acord, pel nou model “Lenovo S510
i5”, promoguda a instància de la societat adjudicatària “ItechGrup Innovación en Tecnologias de la
Información, S.L.”, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT
1.2 PC’S DE SOPBRETAULA
Avançat i5

EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Lenovo M710S i5

Lenovo S510 i5

8.- En data 12 de febrer de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, aquest
òrgan de contractació, ha adoptat un Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar definitivament
la modificació de l’Acord marc, promoguda a instància de l’empresa RICOH ESPAÑA, S.L.U, prevista als
plecs d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de substituir els equips informàtics corresponents als
Lots 2.1, 2.2, 2.3, 10.1, 10.2 i 10.3 de l’Acord marc, en relació als quals l’esmentada adjudicatària n’és
empresa seleccionada, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT

EQUIP ORIGINAL

EQUIP PROPOSAT

Latitude E5550 i3

Latitude E5580 i3

Latitude E5550 i5

Latitude E5580 i5

Latitude E7450 i7

Latitude E7480 i7

2.1 i 10.1
PORTÀTILS Estàndard i3
2.2 i 10.2
PORTÀTILS Avançat i5
2.3 i 10.3
PORTÀTILS Ultra Book i7

9.- En data 17 d’abril de 2018 va ser notificada l’aprovació definitiva de la segona pròrroga de l’Acord
marc del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les
modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2014.05), i que aquesta va ser formalitzada en data 20 d’abril de 2018.
10.- En data 24 de maig de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, aquest
òrgan de contractació, ha adoptat un Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar definitivament
la modificació de l’Acord marc, promoguda a instància de l’empresa ID GRUP, SA, prevista als plecs
d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de substituir els equips informàtics corresponents als Lots
1.1, 1.2, 1.3, 9.1, 9.2 i 9.3 de l’Acord marc, en relació als quals l’esmentada adjudicatària n’és empresa
seleccionada, d’acord amb el següent detall:
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LOT/SUBLOT

1.1 i 9.1
PC’S DE SOBRETAULA
Estàndard i3
1.2 i 9.2
PC’S DE SOPBRETAULA
Avançat i5
1.3 i 9.3
PC’S DE SOPBRETAULA
Pro i7

EQUIPS ORIGINALS

EQUIPS PROPOSATS

M700SFF I3

V520 SFF i3

M700 SFF i5

V520 SFF i5

M700 SFF i7

M710 SFF i7

11.- En data 24 de maig de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, aquest
òrgan de contractació, ha adoptat un Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar definitivament
la modificació de l’Acord marc, promoguda a instància de l’empresa ITECHGRUP Innovación tecnológicas
de la información, S.L , prevista als plecs d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de substituir els
equips informàtics corresponents al Lot 1.1 de l’Acord marc, en relació als quals l’esmentada
adjudicatària n’és empresa seleccionada, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT

EQUIPS ORIGINALS

EQUIPS PROPOSATS

1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3

Lenovo S500 i3

Lenovo V520 i3

12.- En data 24 de maig de 2018 de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte,
aquest òrgan de contractació, ha adoptat un Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar
definitivament la modificació de l’Acord marc, promoguda a instància de l’empresa NEWPROJECT
NETWORKING S.L, prevista als plecs d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de substituir els equips
informàtics corresponents als Lots 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 de l’Acord marc, en relació als quals l’esmentada
adjudicatària n’és empresa seleccionada, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT

7.1 PROJECTOR Estàndard

EQUIPS ORIGINALS

EQUIPS PROPOSATS

Epson EB-X31 3200

Epson EB-X41 3600

7.3 PROJECTOR Curta

Epson EB-98H 3000

Epson EB-X41 3600

7.4 PROJECTOR Ultra curta

Epson EB-585W 3300

Epson EB-685W 3500

7.5 PROJECTOR Alta
resolució

Epson EB-1980WU 4400

Epson EB-2245U 4200
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7.6 PROJECTOR Gran
format/Sales

Epson EB-G6070W 5500

Epson EB-Z9800W

13.- En data 24 de maig de 2018, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, aquest
òrgan de contractació, ha adoptat un Resolució en virtut de la qual s’ha disposat aprovar definitivament
la modificació de l’Acord marc, promoguda a instància de l’empresa ID GRUP S.A, prevista als plecs
d’aplicació per renovació tecnològica, per tal de substituir els equips informàtics corresponents als Lots
6.2 i 14.2 de l’Acord marc, en relació als quals l’esmentada adjudicatària n’és empresa seleccionada,
d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT

6.2 Tauletes tàctils Android
14.2 Tauletes tàctils Android

EQUIPS ORIGINALS

SAMSUNG GALAXY TAB A
QUAD
SAMSUNG GALAXY TAB A
QUAD

EQUIPS PROPOSATS

SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1
SAMSUNG GALAXY TAB A 10.1

14.- En data 23 de juliol de 2018 l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament la modificació
del valor estimat dels lots 1, 2, 6, 9, 10 i 14 d’aquest Acord marc, consistent en l’increment del seu 50 %,
tal i com es disposa en la clàusula novena del PCAP.
15.- Així mateix, en data 23 de juliol de 2018 també s’aprovà definitivament la modificació de l’Acord
marc per renovació tecnològica dels lots 4.1, 4.2, 12.1 i 12.2, proposada per l'ID GRUP S.A, que es
resolgué en els termes següents:
LOT/SUBLOT

4.1 i 12.1
THIN CLIENTS
Sense Wi-Fi

4.2 i 12.2
THIN CLIENTS
Amb Wi-Fi

EQUIPS ORIGINALS

Lenovo ThinkCentre M600

Lenovo ThinkCentre M600

EQUIPS PROPOSATS

Lenovo ThinkCentre M625q

Lenovo ThinkCentre M625q

16.- Vist que en data 22 d’octubre de 2018 s’aprovà definitivament la modificació de l’Acord marc en
qüestió a sol·licitud de l’empresa ITECHGRUP INNOVACIÓN EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L
per la substitució dels equips informàtics adjudicats en els sublots 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 i 4.1 de
l’Acord marc per aquells que es detallen a continuació:
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LOT/SUBLOT

1.1 PC’S DE SOPBRETAULA
Estàndard i3
1.2 PC’S DE SOPBRETAULA
Avançat i5
1.3 PC’S DE SOPBRETAULA
Pro i7
2.1 PORTÀTILS
Estàndard i3
2.2 PORTÀTILS
Avançat i5
2.3 PORTÀTILS
Ultra Book i7
4.1 THIN CLIENTS
Sense Wi-Fi

EQUIPS ORIGINALS

EQUIPS PROPOSATS

Lenovo V 520 i3

Lenovo TC M710e i3

Lenovo V 520FF i5

Lenovo TC M710e i5

Lenovo M710SFF i7

Lenovo TC M710e i7

Lenovo TP L560 P i3

Lenovo TP L580 i3

Lenovo TP L560 P i5

Lenovo TP L580 i5

Lenovo TP L460 Rx B i7

Lenovo TP L480 i7

Lenovo TC M600

Lenovo TC M53

17.- Vist que l’empresa BBVA RENTING S.A.U, empresa adjudicatària dels lots 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16
de l’Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en
les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 2014.05), va comunicar, mitjançant la via electrònica prevista en el PCAP
de l’Acord marc en qüestió, la seva fusió amb l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (CIF
A48265169).
A la vista de les previsions establertes per la clàusula 31 del PCAP de l’Acord marc en qüestió, l’òrgan de
contractació va requerir a l’empresa absorbent l’acreditació d’estar en disposició de la solvència
econòmica i tècnica requerida en els plecs per a la participar en la licitació del present Acord marc i tota
aquella documentació administrativa per a la comprovació de la seva capacitat de subrogar-se en tots els
drets i obligacions derivats de la vigent pròrroga del contracte, formalitzada en data 20 d’abril de 2018.
En aquest sentit, en data 17 de gener de 2019, es va aprovar definitivament la modificació de l’Acord per
successió de l’empresa adjudicatària.
18.- En data 27 de febrer de 2019, l’empresa RICOH ESPAÑA SLU va ser aprovada definitivament la
modificació de l’Acord marc de subministraments d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associats, en les modalitats de compra i arrendament (Exp. Núm. 2014.05), per renovació tecnològica de
les llicències Microsoft Office dels equips informàtics dels LOTS 1, 2, 9 i 10, d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT
1i9
PC’s SOBRETAULA
1i9
PC’s SOBRETAULA
2 i 10

SOFTWARE ORIGINAL
Llicència Office Professional OPEN Govern
Llicència Office Standard OPEN Govern
Llicència Office Professional OPEN Govern
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PORTÀTILS
2 i 10
PORTÀTILS

Llicència Office Standard OPEN Govern

Govern 2019
Llicència Office Standard OPEN
Govern 2019

Aquestes modificacions sol·licitades suposen una modificació dels preus unitaris de cada una de les
llicències, d’acord amb el següent detall:
- llicència office professional OPEN Govern 2019, que passa de 420,83€ (IVA exclòs) a 504,00€ (IVA
exclòs), no superant el percentatge límit de modificació que estableix la clàusula seixanta-dosena del
PCAP.
- llicència office Standard OPEN Govern 2019, que passa de 308,20€ a 369,00€ (IVA exclòs), no superant
el percentatge límit de modificació que estableix la clàusula seixanta-dosena del PCAP.
19.- En data 22 de març de 2019, l’empresa ID GRUP SA va sol·licitar la modificació per renovació
tecnològica de les llicències Microsoft Office dels equips informàtics dels LOTS 1, 2, 9 i 10 de l’Acord marc
del subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats
de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Expedient 2014.05), d’acord amb el següent detall:
LOT/SUBLOT

SOFTWARE ORIGINAL

SOFTWARE PROPOSAT

1i9
PC’s SOBRETAULA

Llicència Office 365 Pro Plus

Llicència Office 365 Pro Plus
2019

2 i 10
PORTÀTILS

Llicència Office 365 Pro Plus

Llicència Office 365 Pro Plus
2019

Vist que en data 12 d’abril de 2019, la Comissió de seguiment de l’Acord marc va informar favorablement
a aquestes modificacions de l’Acord marc per renovació tecnològica consistent en el canvi de les
llicències Microsoft Office dels equips informàtics dels LOTS 1, 2, 9 i 10.
Vist que en data 6 de maig de 2019 l’òrgan de contractació de l’ACM va resoldre aprovar inicialment la
modificació de l’Acord marc en qüestió per renovació tecnològica.
20.- Vist que la clàusula desena del PCAP que regula el present Acord marc pel subministrament
d’equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014.05), preveu la possibilitat de prorrogar excepcionalment l’Acord marc per una durada màxima de
dotze mesos entretant es tramiti la convocatòria de la licitació d’un nou Acord marc, termini que
quedarà acabat de manera automàtica en la data de formalització dels contractes amb les empreses
seleccionades del nou Acord marc.
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Vist, que es va considerar, per part de la comissió de seguiment de contractes de l’ACM adequat, tant
atenent a les finalitats com als interessos públics a satisfer mitjançant l’objecte de l’Acord marc i dels
contractes que se’n deriven, procedir a la seva pròrroga, pel període addicional d’un any més.
De conformitat amb els principis, d’eficàcia, eficiència, racionalització, etc. que regeixen l’actuació dels
poders públics, es considera com a opció més beneficiosa per a totes les parts procedir a la tercera
pròrroga de la totalitat dels lots de l’Acord marc, amb excepció dels lots 2, 4 i 6, atès que aquests últims
han arribat al límit econòmic fixat i no és possible procedir a la seva pròrroga.
Vist que en data 8 de maig de 2019 es resolgué aprovar la tercera pròrroga de l’Acord marc i dins del
corresponent termini d’audiència totes les empreses adjudicatàries de l’Acord marc comunicaren la seva
voluntat de prorrogar l’Acord marc.
Totes les parts, convenen així, formalitzar el present, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- L’empresa Servicios Microinformática, SA, en endavant “SEMIC”, com adjudicatària dels Lots 1,
3, 5, 7 i 8 de l’Acord marc pel subministrament d’equipament informàtic i els serveis de manteniment
associat en les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05), es compromet a prestar els subministraments objecte de
l’esmentat Acord, en els mateixos termes i condicions que es venia prestant, establerts pels plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió
Executiva del CCDL el 30 de novembre de 2015 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, així com
per la pròpia oferta presentada per part de l’adjudicatària, la resta de normativa concordant aplicable i
per les Resolucions de la Central de Contractació de l’ACM que es relacionen als antecedents d’aquest
contracte, per un període addicional de 12 mesos més, des del 19 de maig de 2019 fins al 19 de maig de
2020.
Segona.- L’Acord marc podrà ser prorrogat d’acord amb el règim de pròrrogues previst als plecs de
clàusules administratives que el regeixen, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL el 30 de
novembre de 2015 i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Tercera.- Els contractes de les entitats locals que derivin del present Acord marc seran executats pel
contractista amb estricta subjecció a les seves estipulacions i als plecs de clàusules administratives i
prescripcions tècniques que el regeixen, així com a les instruccions que, si s’escau, li lliurés per escrit el
responsable del contracte designat per l’òrgan de contractació i resta de normativa concordant
aplicable.

Quarta.- Les qüestions litigioses que sorgeixen en relació a la interpretació, modificació, resolució i
execució i efectes de l’Acord seran resolts per l’Òrgan de contractació de l’ACM, els acords del qual,
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seran immediatament executius, i podran ésser recorreguts potestativament en la forma prevista al
Reglament de la central de contractació i resta de normativa concordant aplicable, davant la jurisdicció
competent que correspongui.

Cinquena.- L’adjudicatari haurà de guardar sigil respecte a les dades o antecedents que, no essent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte de l’Acord i arribin al seu coneixement com a
conseqüència de la seva intervenció i participació en el mateix.
Sisena.- L’adjudicatari presta la seva conformitat al plec de clàusules administratives particulars i al plec
de prescripcions tècniques que regulen el present Acord marc, i ambdues parts es sotmeten, per a tot
allò que no estigui expressament previst en el present Acord pel Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i al Reglament que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, al Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques, a les demés disposicions reglamentàries de desenvolupament i resta de
normativa general i sectorial aplicable a la contractació administrativa de les Corporacions Locals.
Setena.- L’adjudicatari reconeix de manera expressa l’obligatorietat de complir la legislació fiscal,
laboral, mercantil, estatal i autonòmica així com el dret de la UE, en tots els seus aspectes, inclosos els
de previsió i seguretat social.
Vuitena.- Les dades personals del signant del contracte així com de les persones que hi participin o
estiguin en contacte amb motiu de la prestació del subministrament, seran tractades per
l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) en qualitat de Responsable de
Tractament. La base jurídica que legitima el tractament de les dades és la relació contractual, per a la
seva formalització i execució.
La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics
derivats, així com el desenvolupament i control del subministrament contractat i, si escau, la remissió
d'informació sobre les incidències que hi estiguin relacionades. Les dades no seran cedides o
comunicades
a
tercers,
excepte
en
els
supòsits
previstos,
segons
la
Llei.
Les dades seran conservades durant el temps en què puguin ser requerides per les autoritats públiques
competents (Agència Tributària, Jutjats o Tribunals).
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de
2016 (Reglament General de Protecció de Dades), podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació, oposició i portabilitat, respecte les vostres dades personals, enviant un escrit acompanyat del
vostre DNI, dirigit a l'adreça especificada en l'encapçalament.
El present Acord marc s’estén en dos exemplars i a un únic efecte, en el lloc i data esmentats al principi.
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En representació de
“SEMIC.”
Sr. Oscar López Gombau

El Secretari de l’ACM
Sr. Albert Batalla i Siscart
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Batalla
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