SERVEI DE CONTRACTACIÓ
Regidoria Presidència
Departament: Serveis Digitals i Tecnologia
Exp. SER_OBEA_2022_0018

ANUNCI
DE AJUNTAMENT DE LLEIDA PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DEL SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DEL MAQUINARI I SERVEIS
ASSOCIATS DEL SISTEMA IBM ISERIES (AS/400) (SER_OBEA_2022_0018)
1.Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de Lleida.
b) Número d’identificació: 2512070005.
c) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicació: Administració pública.
e) Número d’expedient: SER_OBEA_2022_0018
2.Obtenció de Documentació i informació:
a) Dependència: Servei de Contractació.
b) Domicili: Plaça Paeria, 11, edifici Pal·las, 1a planta.
c) Localitat i Codi postal: Lleida, 25007.
d) Telèfon: 973700307.
e) Telefax.: 973700473.
f) Correu electrònic: contractacio@paeria.cat
g) Adreça d’Internet del perfil del contractant: http://www.paeria.es/perfilcontractant
h) Data límit d’obtenció de documentació: Fins l’últim dia de presentació d’ofertes.
i) Data límit de sol·licitud d’informació: fins a 3 dies abans de finalitzar el termini de
presentació d’ofertes
3.Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei.
b) Descripció: Contractació dels serveis de suport del maquinari, programari i serveis
associats al sistema iSeries (AS/400) d’IBM en servei a l’Ajuntament de Lleida així com
rebre per part d’IBM el manteniment en maquinari per a l’equip amb número de sèrie
44-D0852.
Aquest servei de manteniment es farà a través de l’adjudicatari que, pels requeriments
d’aquest fabricant, haurà de ser partner reconegut i autoritzat.
c) Divisió per lots i número de lots: No
d) Lloc d’execució/entrega: Lleida.
e) Termini d’execució: La durada del contracte serà d’11 mesos. La data prevista d’inici
del contracte és l’1 de gener de 2023.
f) Admissió de pròrroga: Si, amb la possibilitat de pròrroga per una anualitat més.
g) Codi CPV: 72500000-0
4.Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.ANTICIPADA.
b) Procediment: Obert simplificat abreujat amb diversos criteris d’adjudicació.
c) S’aplica acord marc: No.
d) S’aplica subhasta electrònica: No.
5. Pressupost base licitació: Es preveu una despesa màxima de 13.500,00 € + 2.835,00 €
d’IVA (Total: 16.335,00 €).
6. Valor estimat del contracte: 28.227,27€ sense IVA. El valor estimat del contracte és de
VINT-I-VUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-SET AMB VINT-I-SET EUROS (28.227,27€ sense
IVA), amb el següent desglossament:
Pressupost màxim de licitació: 13.500,00 € (IVA EXCLÒS)
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Pròrroga una anualitat: 14.727,27 € (IVA EXCLÒS)
7. Criteris d’adjudicació: Segons consta en l’apartat I del PCAP.
8. Requisits específics del contractista: Segons s’estableix en l’apartat G del PCAP.
9. Garanties exigides:
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: No. S’eximeix de dipositar garantia definitiva segons l’article 159.f) de la Llei 9/2017
de Contractes del Sector Públic.
10. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: La que s’indiqui en el Perfil del Contractant.
b) Modalitat de presentació: La que s’estableix en l’apartat H del PCAP.
c) Lloc de presentació:
Plataforma Serveis de Contractació Pública (PSCP), mitjançant l’eina accessible a l’adreça
web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/lleida
11. Obertura d’ofertes:
L’apertura de les proposicions no s’efectuarà en acte públic, segons estableix l’art.
159.6.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de CSP.
12. Despeses de publicitat: Aniran a càrrec de l’adjudicatari.
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
14. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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Lleida, a la data de la signatura electrònica

