ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG14/15
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
13 d’Octubre de 2015, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a la
següent empresa:
- BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal)



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 27
d’Octubre de 2015, en la que es fa constar les valoracions de les
propostes tècniques presentades per cadascun dels licitadors
d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’Annex 6 del
Plec de Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de
Prescripcions Tècniques.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 29
d’Octubre de 2015, en la que es fa constar les ofertes presentades
per les empreses licitadores.



Vist l’Informe Global Tècnic de data 28 d’Octubre de 2015 on
s’avalua i valora les ofertes tècniques i econòmiques presentades
pels licitadors, i que formen part de l’expedient de contractació



Vist l’Informe justificatiu sol·licitat per l’Òrgan de Contractació i el
corresponent Informe Tècnic realitzat per el Responsable tècnic de
l’Expedient.



Vistes les puntuacions atorgades segons els criteris d’Adjudicació:
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Valoración de la oferta económica. Sobre 3
Valoración de la oferta técnica. Sobre 2
PUNTOS TOTALES

BULL ESPAÑA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Punts màxims

80

80

20

20

100

100

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa BULL ESPAÑA, S.A. (Sociedad
Unipersonal) domiciliada a l’Avinguda Diagonal 200, 08018,
Barcelona amb NIF A78882404, el contracte relatiu al
“Subministrament i Instal·lació d’un Sistema d’Archiving pel
Clúster de Càlcul Científic de CNAG-CRG” per un import de
205.500,00 euros, d’acord amb l’informe de valoració de les
ofertes abans esmentat que s’accepta; REQUERIR a l’adjudicatari
perquè en el termini de 10 dies naturals des de la data de
publicació de l’adjudicació en el Perfil de Contractant d’aquesta
entitat constitueixi la garantia definitiva, per un import de
10.275,00 euros, i presenti la documentació justificativa indicada
al Plec de Clàusules Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.
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