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RESOLUCIÓ
En data 6 juliol de 2017 l'òrgan de contractació de la Fundació Tarragona 2017 va aprovar l’expedient de
contractació per l’execució del servei d’acreditacions, inscripció esportiva, gestió de resultats, gràfics per a
televisió i informació dels resultats pels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018, que comprenia, entre
d’altres, l’aprovació de la despesa per import de 1.400.000,00 €, iva exclòs, l’aprovació del plec de clàusules i
l’inici de la licitació.
La tramitació de l’expedient s’ha efectuat per procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
Efectuada la tramitació reglamentària i arribada la fase de licitació, van presentar oferta un total de 4
empreses, les quals s’identifiquen seguidament:
Plica 54: Bornan Sports Technology SÀRL
Plica 55: Microplus Informatica, SRL
Plica 56: ATOS Spain, SA
Plica 57: AllOne Tecnology and Trading International Company, Ltd
Les quatre empreses esmentades van ésser admeses a licitació, previ requeriment d’esmena de la
documentació continguda al sobre A de l’empresa Bornan Sports Technology SÀRL, requeriment que va
ésser complert en temps i forma.
Posteriorment, es va procedir a la valoració de la part de l’oferta avaluable mitjançant judicis de valor. En
l’Informe de Valoració emès pel Director d’Operacions i Serveis de la Fundació Tarragona 2017 (“Informe de
Valoració”), obrant a l’expedient i al qual s’efectua remissió, s’indicava que les ofertes tècniques presentades
per les empreses ATOS Spain, SA i AllOne Technology and Trading International Company, Ltd, incorrien en
els incompliments dels plecs de la contractació que s’hi identificaven.
Així mateix, a l’Informe de Valoració es proposava atorgar la següent puntuació corresponent als criteris no
automàtics.
EMPRESA
Bornan Sports Technology SÀRL
Microplus Informatica, SRL

DESCRIPCIÓ
L’OPERATIU
10
6

DE MILLORES
8
3

TOTAL PUNTUACIÓ
NO AUTOMÀTICS
18
9

En la seva sessió de 6 de setembre de 2017, la Mesa de Contractació va assumir l’Informe de Valoració i va
acordar:
(i)

Excloure del procediment de licitació a les empreses ATOS Spain, SA i AllOne Technology and
Trading International Company, Ltd, degut als incompliments dels plecs de la contractació en que,
de conformitat amb allò que s’assenyalava a l’Informe de Valoració, incorrien les seves ofertes
tècniques. Al respecte, la Mesa de Contractació va considerar que els referits incompliments no
eren susceptibles d’aclariment, en la mesura en la que qualsevol eventual aclariment implicaria
una modificació de l’oferta tècnica un cop presentada (modificació que resultaria contrària al
principi d’igualtat entre els licitadors).
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(ii)

Atorgar a Bornan Sports Technology SÀRL i Microplus Informatica, SRL les puntuacions
proposades a l’esmentat informe (transcrites més amunt).

Acte seguit, en la mateixa sessió de la Mesa de Contractació de 6 de setembre de 2017. es va procedir a
l’obertura dels sobres de les empreses no excloses que contenien la informació dels criteris automàtics, amb
el següent resultat:
EMPRESA
Bornan Sports Technology SÀRL
Microplus Informatica, SRL

IMPORT
1.299.000 €
1.239.000 €

PUNTUACIÓ
AUTOMÀTICS
76,30
80

De la suma dels criteris no automàtics i automàtics resulta la següent classificació per ordre decreixent:
EMPRESA
Bornan Sports Technology SÀRL
Microplus Informatica, SRL

PUNTUACIÓ NO PUNTUACIÓ
AUTOMÀTICS
AUTOMÀTICS
18
76,30
9
80

TOTAL PUNTUACIÓ
94,30
89

Per resolució de l’òrgan de contractació de 7 de setembre de 2017 es va aprovar la classificació de les
ofertes presentades i es resolgué requerir l’empresa Bornan Sports Technology SÀRL per tal que en el
termini establert en l’art. 151.2 TRLCSP aportés la documentació necessària per procedir a l’adjudicació.
El proposat adjudicatari ha presentat adequadament tota la documentació exigida per poder procedir a
l'adjudicació del contracte i ha demanat la retenció en el preu de l’import de 64.950 € corresponent a la
garantia definitiva d’acord amb allò establert a la clàusula 19 del Plec de Condicions Particulars i a l’art 96.2
del TRLCSP.
Correspon al Patronat de la Fundació Tarragona 2017 la competència per aprovar aquest expedient de
Contractació, d’acord amb els Estatuts de la Fundació. Aquesta competència ha estat delegada per acord del
Patronat de 20 de gener de 2017 de forma mancomunada en el Director Executiu de l’Oficina Tarragona
2018 i el President de la Fundació Tarragona 2017.
En conseqüència, l’Òrgan de Contractació de la Fundació Tarragona 2017, fent ús de la delegació de
referència, adopta la següent resolució:
Primer.- Excloure del procediment de licitació a les empreses ATOS Spain, SA i AllOne Technology and
Trading International Company, Ltd pels motius exposats en la present resolució.
Segon.- Adjudicar a l'empresa Bornan Sports Technology SÀRL, amb CIF CHE-255.709.149, el servei
d’acreditacions, inscripció esportiva, gestió de resultats, gràfics per a televisió i informació dels resultats pels
XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018 per un import de 1.299.000 €, més 272.790 € en concepte del 21 %
d'IVA, i un total de 1.571.790 €.
Tercer.- El responsable del contracte serà el Director d’Operacions i Serveis de la Fundació Tarragona 2017.
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Quart.- Que es notifiqui aquesta resolució a l'adjudicatari i a la resta de licitadors, acompanyada de l’informe
tècnic de valoració del Sobre B emès pel Director d’Operacions i Serveis, i es procedeixi a la seva publicació
al perfil de contractant.
Cinquè.- La formalització del contracte no podrà efectuar-se abans de que transcorrin quinze dies hàbils des
de la remissió de la notificació de la present resolució a l’adjudicatari i als licitadors. Transcorregut l’esmentat
termini l'adjudicatari haurà de procedir a la signatura del contracte i a tal efecte serà requerit perquè es
presenti en el dia i hora indicats per procedir a la formalització.
Sisè.- Que es publiqui al perfil de contractant la formalització del contracte.
Setè.- Que es remeti el contracte al Registro Público de Contratos del Ministerio de Hacienda (Junta
Consultiva de Contratación Administrativa) en compliment de l’article 31 del RD 817/09, de 8 de maig, pel
que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de Contractes del Sector Públic, seguint el format i
especificacions previstes a l’annex 1 de l’esmentat Reglament.
Vuitè.- Comunicar aquesta resolució al responsable del contracte.
Així ho mana i ho signa la L’Òrgan de Contractació de la Fundació Tarragona 2017, a Tarragona, 3 d’octubre
de 2017.

El Director Executiu
de l’Oficina Tarragona 2018
Sr. Víctor Sánchez Naranjo

El President de la
Fundació Tarragona 2017
Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova
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