INFORME SOBRE L’INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT TÈCNIC,
MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LLICÈNCIES SOFTWARE I HARDWARE PER A L’IRB
BARCELONA
Expedient: OBSS-0120-10
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe
té per finalitat donar compliment a allò establert als esmentats articles i s’emet, per
tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació amb
el procediment de referència i d’iniciar la seva contractació:
I) Objecte del contracte: El present procediment te per finalitat la contractació del
servei de suport tècnic, manteniment i actualització de les llicències de software i
hardware dels equips de l’IRB Barcelona.
II) Naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer
mitjançant el present contracte consisteixen en el servei de servei de suport tècnic,
manteniment i actualització de les llicències de software i hardware dels equips de
l’IRB Barcelona, d’acord amb la descripció de les necessitats que es troben justificades
a l’expedient.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: Mitjançant el present contracte
es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que s’especifiquen
en el punt primer del present informe.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte
del contracte
L’IRB no disposa dels mitjans tècnics ni humans per fer front a la contractació dels
serveis, motiu pel qual inicia la present contractació.
V) Pressupost base de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim
de despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació,
inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
-

Costos directes:
Costos indirectes:
IVA:

11.721.-€
2.068,50.-€
2.895,90.-€

Total pressupost base de licitació: 16.685,90.-€ (IVA inclòs)
(No es possible estimar el desglossament de costos per no disposar d’informació del
sector, tanmateix s’estima un 15% de costos indirectes).
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VI) Valor estimat del contracte: S’entén per valor estimat l’import total del
contracte, incloses les modificacions i les possibles pròrrogues, sense incloure l’Impost
del Valor Afegit.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb
l’article 101 de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
- Pressupost de licitació (sense IVA):
13.790.-€
- Possible pròrroga:
2.758.-€
- Possibles modificacions:
13.790.-€
o Necessitats d’incorporar llicències o manteniments d’equipaments
nous per la incorporació de nous laboratoris o nous projectes a l’IRB
Barcelona.
Total valor estimat del contracte:

30.338.-€

VII) Durada del contracte:
Durada inicial: 1 any
Es preveu una possible pròrroga per 1 any mes.
VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El
present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat i tramitació
ordinària, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 159 de la LCSP, essent
necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots.
No s’escau.
X)
Criteris de solvència:
No s’escau, al tractar-se d’un procediment simplificat sumari.
XI)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte, es
proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteri únic, basat en el preu.
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XII) Condicions especials d’execució:
Les condicions especials d’execució són les establertes al plec tècnic i al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació.
Per tot l’exposat anteriorment, s’acorda iniciar la contractació del servei de suport
tècnic, manteniment i actualització de les llicències de software i hardware dels
equips de l’IRB Barcelona, i del servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques per
un pressupost de licitació de 13.790.-€, més l’IVA que correspongui i d’acord amb els
plecs de prescripcions tècniques que es proposen.
Barcelona, 31 de gener de 2020
Margarida Corominas Bosch

Directora de Gestió
Actuant com a Òrgan de Contractació
IRB BARCELONA
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