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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT I SERVEIS ASSOCIATS
D’EQUIPAMENTS TALLAFOCS PER A LA PROTECCIÓ PERIMETRAL DE LA XARXA
DE BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS S.A.
NÚM. EXPEDIENT 2021SI0267OB
La Sra. Marta Labata Salvador, com a òrgan de contractació de BARCELONA DE
SERVEIS MUNICIPALS, SA, en relació a l’expedient de contractació relatiu al
subministrament i serveis associats d’equipaments tallafocs per a la protecció perimetral de
la xarxa de Barcelona de Serveis Municipals S.A., Núm. d’expedient 2021SI0267OB.
·

Vista la resolució d’aquest Òrgan de Contractació de data 16 de setembre de 2021
per la qual s’accepta la classificació i adjudicació proposada per la Mesa de
Contractació del procediment referit a l’encapçalament.

·

Vist que en la mateixa resolució de data 16 de setembre de 2021, es va requerir la
documentació establerta a la clàusula 13.9 del Plec de Clàusules Particulars a
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A.U., per ser l’empresa que ha formulat la proposta amb millor relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

·

Vista la verificació del compliment, per part de l’empresa TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U., del
requeriment efectuat en data 16 de setembre de 2021, en temps i forma,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu al Subministrament i Serveis Associats
d’equipaments tallafocs per a la protecció perimetral de la xarxa de Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., amb número d’expedient 2021SI0267OB, al licitador TELEFÓNICA
SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U. amb CIF
A78053147, domiciliada a Plaça d'Ernest Lluch i Martín 5, 21ª planta, 08019, de Barcelona,
per haver estat el que ha presentat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu, per un
termini d’execució de TRES (3) ANYS i DOS (2) MESOS i per un import estimat, global i
màxim de CENT VUITANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA
SIS CENTIMS (180.998,96.-€), abans IVA, d’acord amb el següent desglossament:
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Import, IVA
exclòs

Import, IVA

Import, IVA
inclòs

54.999,68 €

11.549,93 €

66.549,61 €

29.999,83 €

6.299,96 €

36.299,79 €

59.999,66 €

12.599,93 €

72.599,59 €

preventiu i correctiu 24x7 de l’equipament
subministrat.

35.999,79 €

7.559,96 €

43.559,75 €

Import total

180.998,96 €

38.009,78 €

219.008,74 €

Concepte
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A. Import pel subministrament de dos equips
tallafocs en Alta Disponibilitat (HA) i tots els
seus components.
B. Imports pels serveis d’enginyeria, instal·lació,
configuració, posada en servei, migració,
documentació, formació i direcció del projecte
del subministrament.
C. Import subscripcions software i mòduls de
seguretat.
D. Import servei de manteniment i suport

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses
que han participat en el present procediment de contractació;
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TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya i
QUART.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar, previ a la
interposició de recurs contenciós administratiu, recurs especial en matèria de contractació
davant del Tribunal català de contractes del sector públic, en el termini de 15 dies hàbils a
partir del dia següent al de la publicació o notificació d’aquesta resolució, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP.

Barcelona,

Sra. Marta Labata Salvador
Directora General
Barcelona de Serveis Municipals, SA
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