Contractació i Compres
Núm. Exp.: 2019/8984
Previ de necessitats

José A. Andrés Hernández, Secretari de l'Ajuntament de Castelldefels (Baix Llobregat),
CERTIFICO:
Que l'alcaldessa de l'Ajuntament, en data 17/07/2019, va dictar el decret que us
transcrivim a continuació:
Vist l'informe del Cap de Secció Informàtica, Sistemes d'Informació i Comunicació de
data 08 de juliol de 2019 on es justifica la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents
per a la contractació del subministrament dels servidors, emmagatzematge, backup i
llicencies, mitjançant renting, on queda degudament justificada la necessitat i idoneïtat
del contracte en els termes previstos a l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP).
Atès el que disposa els article 116 i 117 de la LCSP, en relació a la iniciació, contingut i
aprovació de l'expedient de contractació.
En virtut de les facultats que m'atribueix la legislació de Règim Local vigent,
DISPOSO:
Primer.- Incoar expedient de contractació del subministrament dels servidors,
emmagatzematge, backup i llicencies, mitjançant renting.
Segon.- Incorporar a l'expedient els documents següents:
1. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.
2. Certificat d'existència de crèdit o document que legalment el substitueixi, i la
fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos a la Llei
47/2003, de 26 de novembre.
3. Informe que justifiqui adequadament:
a) L'elecció del procediment de licitació.
b) La classificació que s'exigeixi als participants.
c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els
criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar el contracte, així
com les condicions especials de la seva execució.
d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que
l'integren, inclosos sempre els costos laborals si n'hi ha.
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e)

La necessitat de l'Administració que es vol satisfer mitjançant la contractació
de les prestacions corresponents; i la seva relació amb l'objecte del
contracte, que ha de ser directa, clara i proporcional.
f) En els contractes de serveis, l'informe d'insuficiència de mitjans.
g) La decisió de no dividir en lots l'objecte del contracte, si s'escau.
4. Informe jurídic del Secretari als efectes d'allò que disposa la disposició addicional
tercera punt 8 de la LCSP.
Tercer.- Una vegada completat l'expedient, l'òrgan de contractació corresponent
dictarà resolució motivada aprovant el mateix i disposant l'obertura del procediment
d'adjudicació.
Quart.- Publicar aquest Decret al Perfil del Contractant de l'Ajuntament de
Castelldefels.
I perquè així consti i tingui els efectes que correspongui, expedeixo aquest certificat.
El secretari,

Signat electrònicament el
17/07/2019,14:25:21
José Antonio Andrés
Ajuntament de
Hernández
Castelldefels

