RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ DE TERMINI PER A PRESENTAR LES OFERTES DE L’EXPEDIENT
CTTI-2019-20148

Contracte: Contracte administratiu
Expedient: CTTI-2019-20148

Tipus: Serveis
Procediment: Obert harmonitzat

Títol: Serveis de processament de dades (CPD Nucli), estructurat en dos lots:
- Lot 1: Serveis de processament de dades en entorn mainframe.
- Lot 2: Serveis de processament de dades en entorns oberts, explotació, administració i
gestió.

Import €
Valor estimat (s/IVA):

103.147.200,00

Pressupost licitació:

85.956.000,00

Termini d’execució:

IVA €

Import total €

18.050.760,00

104.006.760,00

6 anys, sense possibilitat de pròrroga

Antecedents de fet
En data 21 d’octubre de 2019 s’aproven els plecs de la licitació de l’expedient de referència, per als
Serveis de processament de dades (CPD Nucli), estructurat en dos lots.
En data 28 d’octubre de 2019 es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP)
la convocatòria a presentar ofertes. La data màxima de presentar ofertes és el dia 3 de desembre
de 2019.
En data 29 de novembre de 2019, s’ha rebut a la bústia de correu indicada al plec de clàusules
administratives particulars de la licitació, una consulta sobre les dades proporcionades al plec de
prescripcions tècniques respecte els productes de CA. Atès que aquestes no són suficients per
l’elaboració de la seva oferta sol·liciten un aclariment i ampliar el termini màxim de presentació de
les ofertes.
Vist l’informe de l’Àrea d’Aprovisionament del CTTI de data 2 de desembre de 2019 i la relació dels
productes esmentats, un cop revisada pels tècnics del CTTI, es considera necessari donar resposta
als aclariments rebuts i en conseqüència ampliar el termini establert inicialment.

Fonaments de dret
D’acord amb el que estableix l’article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSLP).

I, en virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em són
conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de contractació, en el seu
acord de 28 d’octubre de 2019.
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RESOLC:
Ampliar el termini de presentació d’ofertes de la licitació de referència al dia 11 de desembre de
2019.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició, de conformitat amb allò que es preveu en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant el mateix
òrgan que ha dictat l’acte impugnat, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació
de la present resolució. Alternativament, es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la present resolució, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
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