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ANUNCI
La Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2021, ha acordat l’inici de l’expedient
de contractació del subministrament de llicències antivirus ESET Endpoint Protection
Standard Cloud (EPSC) per als ordinadors i servidors de l’Ajuntament de Premià de
Dalt, mitjançant un procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb el següent:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Premià de Dalt
b) Dependència que tramita l’expedient: Comunicació i Polítiques Digitals Secretaria.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

2.- Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la renovació de 130 llicències de l’antivirus ESET Endpoint
Protection Standard Cloud (EPSC), instal·lat als ordinadors i servidors de l’Ajuntament
de Premià de Dalt.
3.- Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat abreujat
4.- Divisió en lots
L’objecte del contracte no s’ha dividit en lots, ja que la seva divisió comportaria
dificultats en la gestió.

5.- Pressupost base de licitació:
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El pressupost anual màxim fixat per l’adjudicació del contractació és de 3.462,96 €,
amb el següent desglossament 2.861,95 euros de pressupost net/any i 601,01 euros
d’IVA amb un tipus impositiu del 21%.

6.- Valor estimat del contracte

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

El valor estimat del contracte és de 11.447,80 euros (onze mil quatre-cents quarantaset euros, amb vuitanta cèntims) corresponents als 2 anys de durada inicial del
contracte i a les seves possibles, tot d’acord amb el previst en l’article 101 de la LCSP,
essent el seu desglossament com segueix:
Valor Estimat Contracte
Contracte inicial (2 anys)
5.723,90 €
1era pròrroga
2.861,95 €
2ona pròrroga
2.861,95 €
Total VEC
11.447,80 €

7.- Durada i possibles pròrrogues
La durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de la data de formalització del
contracte.
El contracte podrà ser prorrogable per un termini de 2 anys més, any per any, sense
que la seva totalitat pugui excedir els 4 anys de contracte (2+1+1).
8.- Garanties:
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 159.4.b) LCSP.
Tampoc s’exigeix la constitució de garantia definitiva, de conformitat amb el que
disposa l’article 159.6.f) LCSP.
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9.- Termini de garantia:
No es fixa un termini de garantia.

10.- Requisits específics del contractista:
Els que s’indiquen en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

11.- Obtenció de documentació i informació:

a) Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCod
e=viewDetail&idCap=2064233
b) Ajuntament de Premià de Dalt, Departament de Secretaria, Plaça de la fàbrica
núm. 1 CP 08338, telèfon: 93.693.15.15.
12.- Data límit presentació:
Es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació, comptats
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.

13.- Presentació de la documentació:
Es presentarà en UN SOBRE ÚNIC dins del qual s’inclourà la documentació que
s’estipula a la clàusula 11) del Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat.
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Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=ajuntament+de+premi%C3%A0+de+dalt&idCap=2064233&ambit=5&
Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document a la data que hi figura.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

Josep Triadó i Bergés
Alcalde – President
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