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Memòria justificativa de la configuració de l’expedient de contractació relatiu a
l’adquisició d’equipament per l’ampliació i actualització del sistema
d’emmagatzematge i còpies de seguretat de la Diputació de Barcelona
Promotor
Núm. d’expedient
Codi de classificació

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
2021/0002821
D0504SE01. Obert subministraments

D’acord amb el que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP), mitjançant l’acte d’inici que consta en l’expedient s’han motivat les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant aquest contracte i les raons per les quals el contracte
que es vol iniciar és idoni per satisfer-les.
Per aquests motius i de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la LCSP es
justifica la configuració de l’expedient de contractació en els termes següents:
1) Consultes preliminars al mercat
Per configurar aquest expedient de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al
mercat atès que ja es disposa de tota la informació necessària per configurar l’expedient.
2) Tipus de contracte:
En aquesta contractació únicament es regulen prestacions previstes en l’article 16 de la
LCSP, corresponents a un contracte de subministraments. Que inclou en el preu la
instal.lació i el subministrament del producte.
3)

Inclusió de clàusules socials, mediambientals o d’innovació

En aquesta contractació, atenent a les característiques del contracte, s’ha considerat
oportú incloure consideracions de tipus social tant com a criteris de desempat (clàusula
1.12 del PCAP) i com a condicions especials d’execució (clàusula 2.2 del PCAP) i al
PPTP, requeriments ambientals i energètics dels productes.
4) Divisió en lots de l’objecte del contracte
No es considera adient la divisió del contracte en lots, perquè tant l’ampliació com
l’actualització dels sistemes d’emmagatzematge i de còpies de seguretat estan íntimament
relacionats entre si i són necessaris per garantir la continuïtat d’aquests dos sistemes i
s’emmarquen dins de l’habitual creixement i actualització dels mateixos. La seva divisió
suposaria un risc per a la correcta execució del contracte i la prestació del servei per part
de la DSTSC.
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5) Procediment
En compliment del que estableix l’art. 116.4 a) de la LCSP, el procediment seleccionat ha
estat un procediment obert, perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador
interessat, sempre que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs.
6) Criteris d’adjudicació
En compliment del que estableixen els articles 116.4c i 145 de la LCSP, s’ha escollit una
pluralitat de criteris d’adjudicació, d’acord amb el detall següent:
Descripció del criteri

Ponderació Tipus criteri

Preu

70 %

Automàtic

Ampliació d’emmagatzematge cabina DELL-EMC Unity 650F

10 %

Automàtic

Ampliació d’emmagatzematge cabina DELL-EMC Unity 450F

10 %

Automàtic

Ampliació capacitat llicència Ransomware

10 %

Automàtic

La finalitat que es vol aconseguir amb cada un dels criteris és la següent:
-

Preu: Aconseguir el preu més baix i així la Diputació de Barcelona podrà disposar
de més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans i a les entitats
locals del seu àmbit territorial.
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la valoració del
criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i negociats que
es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i
consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció sigui
assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel
Decret núm. 6319, de 21 de juny de 2017.
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els
licitadors, de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat.

-

Ampliació d’emmagatzematge cabina DELL-EMC Unity 650F: disposar de més
espai d’emmagatzematge i millorar el rendiment dels equips, per tal d’incrementar
la disponibilitat i permetre donar resposta a possibles necessitats sobrevingudes.

-

Ampliació d’emmagatzematge cabina DELL-EMC Unity 450F: Disposar de més
espai d’emmagatzematge i millorar el rendiment dels equips, per tal d’incrementar
la disponibilitat i permetre donar resposta a possibles necessitats sobrevingudes.

-

Ampliació de capacitat llicència Ransomware: tenir una major capacitat i rapidesa
per detectar i reportar els atacs ransomware i minimitzar-ne els efectes.
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7) Dades econòmiques del contracte
El valor estimat del contracte és de 623.506,72 €, IVA exclòs.
El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat de 754.443,13 €,
IVA inclòs, desglossat d’acord amb el següent detall:
Pressupost IVA exclòs

21 % IVA

623.506,72 €

130.936,41

En ser un contracte de subministraments no es porta a terme el desglossament per
costos.
8) Condicions mínimes de solvència i altres requeriments exigits per presentar-se a
la licitació o per executar el contracte
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la
licitació s’han fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del
contracte i, alhora, que es pugui donar compliment a les previsions del plec de
prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives particulars.
Concretament, s’ha previst que les empreses han d’acreditar els requeriments mínims
següents:
Requeriments exigits

Solvència
econòmica

Solvència
tècnica

Comentaris

Import mínim anual de volum de
negocis de 935.260,08 €, en algun dels
darrers tres (3) exercicis.

S’ ha fixat el volum mínim de
negocis previst en l’article
11.4.a) del Reglament General
de la Llei de Contractes de les
Administracions
Publiques,
aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre,
per considerar-se suficient per
la naturalesa del contracte.

Relació dels principals subministraments
de característiques similars per un
import anual mínim de 436.454,70 €, en
algun dels darrers tres (3) exercicis.

S’ ha fixat el volum mínim de
negocis previst en l’article
11.4.b) del Reglament General
de la Llei de Contractes de les
Administracions
Publiques,
aprovat per Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre,
per considerar-se suficient per
la naturalesa del contracte.
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Descripció dels equips a subministrar
que, com a mínim, haurà d’incloure:
manuals
tècnics,
instruccions
de
muntatge, certificacions i qualsevol altre
document que pugui acreditar les seves
especificacions,
dels
elements
i
equipaments de les clàusules 5.3 i 5.4
del PPT.

Comprovar que els equips
compleixen els requeriments
mínims previstos al PPT.

9) Condicions especials d’execució
Es preveuen diferents condicions especials d’execució relatives a aspectes socials,
laborals i d’igualtat de gènere respecte els treballadors destinats a fer la instal·lació als
efectes de poder exigir al contractista, si es considera necessari, que acrediti el seu
compliment, especialment les obligacions relatives al compliment del pagament del salari,
ja que en cas de denúncia dels representants dels treballadors pot ser causa de resolució
contractual d’acord amb les previsions dels articles 211.1.i) i 212.1.2n paràgraf de la
LCSP.
Aquestes condicions estan previstes en el Recull de Clàusules Socials aprovades per
Decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de 12 de juny de 2017 i, encara que
no afectin el resultat final de la prestació, es considera que estan vinculades a l’objecte del
contracte, en virtut del que disposa l’article 202.1 de la LCSP en relació a l’article 145.6 i
d’acord amb la Resolució 51/2019 del Tribunal Català de Recursos Contractuals que fa
una interpretació àmplia del concepte “vinculació a l’objecte del contracte”.
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, en aquesta contractació es preveuen les condicions
especials d’execució següents:
Condició especial

Finalitat

Que l’empresa contractista garanteixi
l’afiliació, l’alta i les cotitzacions a la
Seguretat Social de les persones
treballadores
destinades
a
fer
la
instal.lació.

Contribuir al compliment de les
condicions laborals.

L’empresa contractista ha de garantir el
pagament en temps i forma dels salaris
dels treballadors destinats a fer la
instal.lació.

Contribuir al compliment de les
condicions laborals.

L’empresa contractista ha de garantir que
el salari dels treballadors destinats a la
instal.lació, siguin iguals per a dones i
homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents.

Foment de la igualtat de gènere.
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10) Termini de lliurament, durada del contracte i possibles pròrrogues
La durada màxima d’aquest contracte serà de 3 mesos d’acord amb el detall següent:
- El termini de lliurament dels béns objecte del contracte serà, com a màxim, d’1 mes a
comptar des de la data de formalització del contracte.
- El termini d’instal·lació dels equips (clàusula 6 PPT) serà, com a màxim, de 2 mesos a
comptar des de la data de lliurament dels béns.
El contracte no serà prorrogable.
11) Termini per adjudicar el contracte
L’adjudicació del contracte s’ha de realitzar en el termini de 2 mesos previst en l’article
158 de la LCSP.
12) Constitució de garantia provisional
En aquesta contractació no s’exigeix la presentació de garantia provisional.
13) Constitució de garantia definitiva
En aquesta contractació s’exigeix la presentació de la garantia definitiva en els termes que
preveu l’article 107 de la LCSP.
14) Termini de garantia del contracte
Es fixa un termini de garantia de 4 anys per a l’equipament descrit en les clàusules 5.3 i
5.4 del PPT, a comptar de la data de recepció i/o conformitat de la prestació contractada,
d’acord amb les previsions de la clàusula 10 del PPT.
15) Revisió de preus
En aquesta contractació no es preveu revisió de preus en els termes que preveu l’article
103 de la LCSP.
16) Penalitats
S’ha fixat un import diferent a les previsions que estableix l’article 193.3 de la LCSP, atès
que es considera insuficient com a mesura dissuasiva per aconseguir que el contractista
compleixi el termini total previst en el contracte.
17) Cessió del contracte
En aquesta contractació es permet la cessió del contracte en els termes que preveu
l’article 214 de la LCSP.
18) Subcontractació del contracte
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que
preveu l’article 215 de la LCSP.
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19) Prova de verificació
En relació a la inclusió en el plec de prescripcions tècniques de la realització, potestativa,
d’una prova de verificació, aquest fet es basa en la necessitat de disposar d’un instrument
que permeti validar que l’equipament objecte del contracte, en tant, que no es poden
utilitzar referències a marques comercials, compleix les prescripcions tècniques recollides,
com també les referides a la integració amb els equipaments ja en funcionament a la
Diputació de Barcelona.
D’aquesta manera es garantirà que les tasques relaciones amb la seva instal·lació i
posada en marxa no generaran afectacions o incidiran de manera substancial en la
necessària continuïtat dels serveis de tecnologia i infraestructura de base que es presten
des de la Direcció de serveis de tecnologies i sistemes corporatius de la Diputació de
Barcelona
20) Dades confidencials
En aquest expedient hi ha informació sensible que, està relacionada amb elements i
components, tant de programari com de maquinari, que poden oferir informació
substancial, en base a un ús malintencionat, que podria provocar en risc, per l'eventualitat
d'atacs amb pràctiques o programari maliciós, a la informació que gestiona la Diputació de
Barcelona i que es suporta en els referits elements i components.
És per aquest motiu que, excepcionalment, aquesta informació, únicament es facilitarà a
les empreses que ho sol.licitin previament identificades, d’ acord amb la clàusula 1.8 del
PCAP.
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