CARLES MARTÍN i GARRIGA, Cap del Departament de Tecnologies de la Informació de
l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC),
INFORMA,
Actualment l’ARC disposa de diferents servidors, equips i programaris associats de la
marca Hewlett Packard (HP) que són necessaris per a la gestió dels sistemes informàtics
de l’empresa.
Tots els sistemes informàtics de l’ARC depenen dels diferents servidors i plataformes
ubicats a la nostra CPD (Centre de Processament de Dades).
Donada la criticitat d’aquests servidors, equips i programaris associats és necessari
comptar amb un manteniment del maquinari i del programari i amb uns serveis de suport.
Els recursos d’aquest projecte estan previstos dins del capítol II (Despeses en béns i
serveis) en la partida 12-19-251 i tenen el previ vistiplau del CTTI segons l’Acord
GOV/8/2019 de 15 de gener, indicat via correu electrònic en data 20 de juliol de 2018.
Segons el certificat que ens va facilitar Hewlett-Packard Servicios España, SL és l’única
empresa a España que pot donar serveis de pegats, firmware, actualitzacions o millores
d’enginyeria sobre el codi de programari dels seus productes, així com noves versions de
llicència sobre els productes esmentats que es troben sota suport i que són
imprescindibles per al desenvolupament del contracte.
Per aquesta raó, la present contractació s’ha tramitat mitjançant un procediment negociat
sense publicitat per raó d’exclusivitat d’acord amb l’article 168 de la LCSP i només s’ha
tingut en compte un criteri de valoració que ha estat el del preu d’acord amb el que
disposa l’article 145.3 g) de la LCSP.
Un cop rebuda l’oferta per part de Hewlett-Packard Servicios España, SL la revisem i
constatem que reuneix els requisits establerts en el plec.
Segons el que determina la LCSP un cop rebuda l’oferta econòmica, que ascendeix a
60.000,00€ més 12.600,00€ que corresponen al 21% de l’IVA que fan un total de
72.600,00€, s’ha de procedir a negociar la millora de preu. En aquest sentit el dia 7 de
maig vam enviar un correu electrònic en el que els informàvem a tal efecte i els instàvem
que en el termini màxim de 48 hores ens donessin una resposta a aquesta qüestió.
El dia 8 de maig hem rebut una declaració de confirmació d’oferta en la que es ratifiquen
en l’oferta econòmica presentada.

Per tant,
PROPOSO,
Contractar a l’empresa Hewlett-Packard Servicios España, SL amb CIF B82591470, ja que
ha presentat una oferta tècnica que s’ajusta als requisits establerts al plec tècnic i també
ha ofert un preu que s’ajusta al determinat en el plec administratiu.
L’import ascendirà a 60.000,00€ més 12.600,00€ corresponents a l’IVA (21%), que fan un
total de 72.600,00€.
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