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DECRET
<DEC>
Antecedents
La Mesa de Contractació realitzada, el dia 11 d’abril de 2019, de l’expedient 2018/9096 de la
licitació “servei de manteniment i suport del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema
Veritas Netbackup”, per unanimitat va admetre a la licitació la proposta presentada per
l’empresa Saytel Servicios Informáticos SA (A61172219) i a continuació, el secretari de la
Mesa de Contractació, lliura la documentació continguda en el sobre únic Ab, sobre la memòria
tècnica del criteris avaluables a judici de valor, al tècnic de noves tecnologies perquè elabori el
seu informe.
Amb data 25 d’abril de 2019, la Mesa de Contractació, d’acord amb l’informe del tècnic de
Noves Tecnologies fa la valoració dels criteris qualificables a judici de valor segons el barem de
puntuació que regeix el contracte i a aquests efectes aprova per unanimitat, la següent
valoració:

Empresa
Saytel Servicios Informáticos SA

(V1)

(V2)
2

(V3)
3

(V4)
5

(V5)
0

(V6)
5

Total
5

20

(V1) Metodologia de treball
El procediment descrit és correcte i s’explica amb claredat el seu abast. 2 punts
(V2) Calendari de tasques preventives
La proposta trimestral i les tasques previstes són correctes i suficients 3 punts
(V3) Informe de tasques preventives
L’informe posterior a una tasca de manteniment preventiu proposat és suficientment clar i permet una verificació per
part dels tècnics. 5 punts
(V4) Informe de tasques correctives
No conté un exemple d’informe posterior a un manteniment correctiu i per tant no es valora aquest aspecte. 0 punts
(V5) Flux de treball en resolució d’incidències
El flux de treball en la resolució d’incidències i per tant del manteniment correctiu és clar i complet. 5 punts
(V6) Mitjans d’obertura d’incidències
Es permet reportar incidències per mitja telefònic, correu electrònic i un sistema online de ticketing del qual es
presenten captures de pantalla amb llistats i detall de l’informació d’entrada. 5 punts

En la mateixa sessió la Mesa de contractació obre el sobre B, corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica, amb el següent resultat:
Empresa
Saytel Servicios Informáticos SA

Oferta econòmica
16.194,00

La Mesa de Contractació confirma que la proposta econòmica no es anormal o
desproporcionada.
El tècnic de Noves Tecnologies confirma verbalment que l’empresa ha presentat de forma
adjunta, a la proposta econòmica, els certificats acreditatius corresponents i per la qual cosa la
valoració és la següent:
Empresa

Certificacions tècniques (15 punts)

Saytel Servicios Informáticos SA

Empresa

10,00 punts

Millora en borsa hores anual (15 punts)

Saytel Servicios Informáticos SA

0,00 punts

La Mesa de Contractació, d’acord amb la valoració efectuada sobre els criteris avaluables de
forma automàtica, aprova per unanimitat la valoració següent:
Empresa
Saytel Servicios Informáticos SA

oferta econòmica Cerificacions tècniques Millora borsa hores total
45,00 punts

10,00 punts

0,00 punts 55,00 punts

La Mesa de Contractació, atès el resultat per unanimitat acorda el següent:
1. Aprovar la classificació de l’oferta admesa a la licitació del servei de manteniment i
suport del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema Veritas Netbackup, amb
la valoració següent:

Criteris judici valor (màxim 25 punts)
Valoració oferta econòmica (màxim 75 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL

Saytel Servicios Informáticos SA
20,00 punts
55,00 punts
75,00 punts

2. Requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè
presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits per a contractar que
s’estableixen a la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars
que regeixen el contracte, si s’escau.
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i l’informe
del secretari de la Mesa és favorable, es donarà per efectuada l'acreditació de la
disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el que estableixen els
articles 140 i 150.2 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.
3. Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de servei
de manteniment i suport del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema Veritas
Netbackup, una vegada efectuada l'acreditació de la disposició dels requisits per a
contractar que s'estableixen en el Plec de Condicions Administratives particulars del
contracte, a favor de l'empresa millor classificada pel preu que consta a la seva
proposta.
Vist l’informe favorable del secretari de la Mesa de Contractació, amb data 3 de maig de 2019,
sobre la documentació administrativa requerida presentada.
D'acord amb els antecedents i, de conformitat amb les atribucions per a la contractació que la
disposició addicional 2a 1 de la Llei de Contractes del Sector Públic atribueix a la Presidència
en funcions,

RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte servei de manteniment i suport del sistema de còpies de
seguretat basat en el sistema Veritas Netbackup, a l'empresa Saytel Servicios
Informáticos SA amb CIF A61172219, per un import de 16.194,00 euros, amb la
repercussió de l’IVA de 3.400,74 euros totalitzant 19.594,74 euros, d’acord amb la
classificació proposada següent:

Criteris judici valor (màxim 25 punts)
Valoració oferta econòmica (màxim 75 punts)

Saytel Servicios Informáticos SA
20,00 punts
55,00 punts
75,00 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

Segon.- Reajustar el finançament de la contractació del servei de manteniment i suport
del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema Veritas Netbackup a tenor del
següent:
Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 17.832,26 euros, IVA
inclòs, d’acord amb el següent detall,
ç

Aplicació pressupostaria

Import total

2019

510

9200

21600

4.082,24 €

2020

510

9200

21600

9.797,37 €

2021

510

9200

21600

3.952,67 €
17.832,28 €

total

tot cancel·lant la despesa autoritzada sobrant serà la següent taula:
Import
autoritzat
licitació

Import
disposició IVA
inclòs

Anualitat

N. Document

2019

920190000302

7.905,33 €

3.823,09 €

4.082,24 €

2020

920199000022

11.858,00 €

2.060,63 €

9.797,37 €

2021

920199000022

3.952,67 €

0,00 €

3.952,67 €

23.716,00 €

5.883,72 €

17.832,28 €

total

Baixa

Autoritzar i disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 1.762,46
euros, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall,
Anualitat
2021

Aplicació pressupostaria

510

Import total

9200

21600

1.762,46 €

Total

La despesa plurianual queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de les anualitats corresponents a 2020 i 2021

Tercer. Nomenar com a responsable del contracte el cap del Servei de Noves
Tecnologies, senyor Josep Bosch Andreu, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li
que d’acord amb l’article 210.2 LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció
general no haurà d’estar present en la recepció material del contracte en l’exercici de
la funció interventora.
Quart. Aprovar la minuta del contracte administratiu del servei de manteniment i suport
del sistema de còpies de seguretat basat en el sistema Veritas Netbackup, a signar
entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Girona, que consta a l’expedient.
Cinquè. Aprovar la formalització del contracte i requerir a l’empresa adjudicatària
perquè en el termini de quinze (15) dies hàbils, següents a la notificació d'aquesta
resolució, el formalitzi.
Sisè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació i, simultàniament publicar l’adjudicació del contracte en el
perfil de contractant de la Diputació de Girona, en compliment de l’article 151.1 LCSP.
Setè. Publicar la formalització del contracte conjuntament amb el corresponent
contracte en el perfil de contractant de la Diputació de Girona.
Vuitè. Comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
</DEC>

