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A LA CIUTAT DE BARCELONA a les 12 hores del dia 26 de setembre de 2018, es
constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència, que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general, pel Sr. Joan Juncarol i Reguant, cap del Servei de Gestió
d’Operacions TIC de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i per la
secretària de la Mesa Sra. Eva de Haro i Velázquez. Assisteix, així mateix, un
representant de l’empresa OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES, S.L. Es
constitueix la present Mesa per a l’obertura de sobre digital que fa referència als
criteris automàtics i proposta d’adjudicació, presentada pels licitadors, en temps i forma
assenyalats al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona, de la contractació
relativa al procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació corresponent al
“Manteniment dels dispositius Nutanix de la Diputació de Barcelona”, tot això de
conformitat amb allò que disposen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei 9/2017, del
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Oberta la sessió pel president comença l’acte amb la lectura dels esmentats anuncis i
dels textos reglamentaris que regulen la present celebració.
Tot seguit, el president notifica el resultat de la qualificació prèvia dels documents de
l’única empresa presentada. Seguidament es manifesta als assistents a l'acte que poden
sol·licitar els aclariments i formular les observacions que estimin pertinents, abans de
procedir a l'obertura de les pliques, sense que cap dels presents faci ús dels expressats
drets, ni formuli cap reclamació.
Oberta la plica de de l’única empresa admesa aquesta ofereix el resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa OPEN SOURCE AND
SECURITY SERVICES, S.L, amb NIF núm. B63961981 i domicili social al carrer
Almogàvers, 107-115, baixos, CP 08018 BARCELONA, la qual presenta la següent
oferta econòmica, IVA exclòs:


Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim biennal (2 anys)
IVA exclòs

Preu ofert
(IVA exclòs)

60.000,00 €

53.168,79€
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El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu és aquest:
Criteris avaluables de forma automàtica (100%)
Criteri únic: ............................................................................................... Preu més baix
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu
d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que
disposa l’article 150.3 LCSP.
Es comprova en aquest mateix acte, que l’empresa no es troba en situació de baixa
anormal o desproporcionada.
La puntuació obtinguda per l’única empresa presentada és la següent:

EMPRESA
OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL

Oferta
Diferència Punts
53.168,79 € 6.831,21 € 100,00

De conformitat amb el que estableixen els articles 145 al 151, 157 i 326 de la Llei
9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, la Mesa considera
oportú proposar per unanimitat a l’òrgan de contractació competent, l’adjudicació
mitjançant procediment obert amb més un únic criteri d’adjudicació relativa al
“Manteniment dels dispositius Nutanix de la Diputació de Barcelona”, a l’empresa
OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES, S.L, amb NIF núm. B63961981,
d’acord amb la seva oferta:


Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import IVA

Total preu ofert
(IVA inclòs)

53.168,79€

21%

11.165,45€

64.334,24€

Essent les 12 hores i 07 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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