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INFORME JUSTIFICATIU DE PER A L’ADQUISICIÓ DE LES LLICÈNCIES DE CÒPIA
DE SEGURETAT DELS SERVIDORS ONSITE PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ABREUJAT
Vista les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei
de creació 4/80 de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de
mesures fiscals i administratives, modificada posteriorment per la Llei 21/2001 de 28 de
desembre de mesures fiscals i administratives, art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b.
Vist que l’Institut Català del Sòl disposa d’uns servidors onsite pels quals necesita adquirir
les següents llicències de còpia de seguretat del programari Veritas:

Aquest contracte tindrà una durada d’un any amb la possibilitat de pròrroga d’un any més.
L’import de licitació és de 2.000,00-euros IVA no inclòs amb un import estimat de 4.000,00euros IVA no inclòs.
Per tot l’exposat,
INFORMO,
Que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la
idoneïtat d’aquest contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que
prescriuen els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat.
S’acompanya annex amb els criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de
l’adjudicatari.
El coordinador de procesos i documentació.

ANNEX AMB ELS CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PER A LA SELECCIÓ
DE L’ADJUDICATARI
A. PRESSUPOST: 2.000,00-€ més l’IVA
B. DURADA DEL CONTRACTE: 12 mesos
C. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Coordinador de Processos i Documentació
D. CRITERIS DE VALORACIÓ:
Criteris avaluables de forma automàtica (objectius) és de 100 punts.
Oferta econòmica: 100 punts

La puntuació màxima serà per a l’oferta més baixa i només per a aquesta. Per a la resta
d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:
P= Puntuació màxima x oferta més baixa /oferta que es puntua.
El total de punts obtinguts en l’oferta econòmica serà la suma dels punts obtinguts per
l’aplicació de la fórmula.
El subministrament objecte d’aquesta licitació s’adjudicarà a l’empresa que obtingui la
puntuació més elevada.
La màxima puntuació que es podrà obtenir és de 100 punts.

