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ANUNCI DE L’AJUNTAMENT D’OLOT D’ADJUDICACIÓ DELS SISTEMES
D’INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE DADES LAN I ELS
SERVEIS ASSOCIATS A L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL SEU MANTENIMENT.
Mitjançant acord de JGL de data 19 d’agost de 2021 ha estat aprovada l’adjudicació del
contracte de subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes de comunicació de
dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.”
1. Entitat adjudicadora.
Organisme: Ajuntament d’Olot.
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i Compres.
Número d’expedient: CCS12021000025
2. Objecte del contracte:
Tipus de contracte: Subministraments

Descripció de l’objecte: Subministrament de Sistemes d’Informació, els sistemes
de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu
manteniment.”
Codi Vocabulari Comú de Contractes Públic (CPV):
30211200-3
30233141-1
51610000-1

Equip informàtic d’unitat central.
Sistemes RAID (Redundant Array of Independent Disk)
Serveis d’instal·lació d’ordinadors i d’equip per al processament de la
informació

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària.
Procediment d’adjudicació: Obert atenent a una pluralitat de criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació:
Tres-cents vint-i-cinc mil euros (325.000,00 €)
5. Adjudicació:
Data: Junta de Govern Local 19 d’agost de 2021.
Contractista: ESTANYS BLAUS, SL amb NIF B-17496738
Nacionalitat: Espanyola
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Preu adjudicació: Dos-cents vuitanta-vuit mil set-cents trenta euros amb vint cèntims
(288.730,20 €) iva inclòs, que es desglossa en dos-cents trenta-vuit mil sis-cents vint
euros (238.620,00 €) més cinquanta mil cent-deu euros amb vint cèntims (50.110,20
€) corresponents a l’iva calculat al 21%.
6. Termini de formalització del contracte:
Formalització del contracte en el termini mínim de 15 dies hàbils a comptar del dia
següent a la notificació de l’adjudicació.
L’alcalde,
Josep Berga i Vayreda
Olot, 22 de setembre de 2021
}
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