AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
ANUNCI PER LA LICITACIÓ DE CONTRACTES
Per Decret d’Alcaldia número 2020-0827 de data de data 25 de març de 2020 s’efectua
convocatòria de la licitació, per procediment obert, del subministrament i serveis de renovació del
CPD de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

1. Entitat Adjudicadora:
1.a. Organisme: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
1.b. Número d’identificació: 4309230008.
1.c. Dependència que tramita l’expedient: Contractació
1.d. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
1.e. Número d’expedient: 14385/2019

2. Obtenció de la documentació i informació:
1.f. Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp.
1.g. Domicili: Ctra. de Colldejou, s/n
1.h. Localitat i codi postal: Mont-roig del Camp 43300.
1.i. Codi NUTS: ES514
1.j. Telèfon: 977837005.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, en horari de 9.00 a 14.00 hores
1.k. Correu electrònic: contractacio@mont-roig.com.
1.l. Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://mont-roig.cat/lajuntament/funcionament/perfil-del-contractant/
1.m. Tipus: Subministrament
1.n. Descripció de l’objecte: És objecte d’aquest contracte la contractació del subministrament del
maquinari corresponent a 4 servidors, 2 sistemes d’emmagatzematge ( 1 primari i 1 secundari), 1
armari rack, llicències de programari i els elements de cablejat, comunicacions i instal·lació
necessaris per a la instal·lació i configuració de tot l’equipament subministrat, així com la migració
de totes les dades de l’Ajuntament i els seus empleats als nous sistemes, en les condicions que es
detalla en la documentació tècnica.
1.o. Admissió de pròrroga: No
1.p. Divisió en lots i número de lots / de unitats: No
1.q. Codi NUTS del lloc d'execució: Mont-roig del Camp ES514
Codi CPV: 30210000-4 (Subministrament de maquinari de servidor)
Codi CPV: 48800000-6 (Subministrament de programari de servidor)

4. Tramitació i procediment i forma d’adjudicació.
1.r. Tramitació: URGENT
1.s. Procediment: Obert amb diversos criteris
1.t. Contracte reservat: No
Criteris d’adjudicació
Puntuació màxima
1...Proposició tècnica.........................................................................................fins a 70 punts
2. Proposició econòmica...................................................................................fins a 20 punts
3...Temps de resposta del servei oficial...............................................................fins a 7 punts
4. Termini de lliurament.......................................................................................fins a 3 punts
5. Arquitectura i especificacions del sistema.....................................................fins a 12 punts
6. Proposta formativa........................................................................................ fins a 10 punts
7. Pla de Migració i d’instal·lació.........................................................................fins a 8 punts

5. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte 125.600,00 € més IVA.
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3. Objecte del contracte:

IVA suportat: 21%.

6. Garanties: Provisional: no es preveu

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

7. Requisits específics del contractista:
1.u. Classificació: no s’exigeix
1.v. Solvència: consultar l’annex 2 dels Plecs administratius

8. Condicions especials d’execució: consultar l’annex 8 dels Plecs administratius
9. Admissió de variants: No
10. ACP aplicable al contracte? No
11. Presentació d’ofertes:
1.w. Data límit de presentació: Fins a les 14:00:00 hores del dia en que es compleixi el còmput del
termini de 8 dies naturals. La presentació de les ofertes s’iniciarà el dijous dia 26 de març de 2020
i finalitzarà el dijous dia 2 d’abril de 2020 .
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran
extemporànies.
1.x. Llengües en les que s'han de redactar les ofertes: Català o castellà.
1.y. Presentació electrònica de la documentació.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=30730476

12. Obertura de les ofertes
1.z. Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp
1.aa. Domicili: Carretera de Colldejou s/n
1.bb. Localitat i codi postal: 43300 Mont-roig del Camp
1.cc. Data i hora: serà comunicada pel departament de contractació.
1.dd. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
1.ee. Cap recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic (TCCSP).
1.ff. Termini per presentar recurs: 1 mes.

14. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No

Fran Morancho López
L’alcalde
Document signat electrònicament al marge
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13. Recurs

