RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
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Identificació de l’expedient
Expedient número BA 65/20 per a l’adjudicació del manteniment de les llicències de programari i de maquinari de
diferents plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa, amb divisió de 11 lots
Antecedents
1.

En data 20 d’octubre de 2020, el Director General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM va aprovar l’expedient de
contractació, així com els plecs de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques i la seva
licitació, que té per objecte adjudicar el manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents
plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa, referenciat com a expedient
65/20, per un import de licitació de 146.200,00 € IVA exclòs i divisió en onze lots.

2. Dins del termini establert van presentar proposició (sobres 1 i 2) les entitats licitadores següents:
Lot 1 Manteniment del maquinari i programari del fabricant Lenovo
- Cap
Lot 2 Manteniment del maquinari i programari de xarxa del fabricant Cisco
- ACUNTIA SAU
Lot 3 Manteniment del maquinari i programari del fabricant HP
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
Lot 4 Manteniment del programari del fabricant DELL
- PUNT INFORMATIC I CREATIU SL
- LOGICALS SPAIN SLU
Lot 5 Manteniment del programari del fabricant Adobe
- ECONOCOM SERVICIOS SA
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
- SBS SEIDOR SL
- SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS SA
Lot 6 Manteniment del programari del fabricant Kaspersky
- SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS SAU
- ECONOCOM SERVICIOS SA
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
- DA VINCI SECURITY SL
Lot 7 Manteniment del programari del fabricant Vmware
- PUNT INFORMATIC I CREATIU SL
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
Lot 8 Manteniment del maquinari i programari del fabricant NetApp
- ECONOCOM SERVICIOS SA
- LOGICALS SPAIN SLU
Lot 9 Manteniment del maquinari i programari del fabricant StorageTech
- ECONOCOM SERVICIOS SA
Lot 10 Manteniment del maquinari i programari del fabricant Palo Alto
- ACUNTIA SAU
Lot 11 Manteniment del programari del fabricant Manage Engine
- ECONOCOM SERVICIOS SA
- SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA
En dates 11 i 26 de novembre de 2020, es va reunir la Mesa de Contractació que, un cop obertes en acte públic les
ofertes econòmiques i tècniques que es valoraven mitjançant criteris automàtics, va aplicar les fórmules previstes en
els plecs i va proposar l’adjudicació dels diferents lots a les licitadores que s’indicaran, atès que han presentat les
EXP. BA 65/20
Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: c8612bff-6b09-49a9-afcf-cf1d845f3033

ID Proceso de firma electrónica avanzada: c8612bff-6b09-49a9-afcf-cf1d845f3033

Documento firmado electrónicamente a través de Signaturit, Solutions, S.L. en 04/12/2020 10:14:30 UTC

ofertes admeses més avantatjoses en termes de qualitat-preu i/o que donen compliment a la totalitat dels requeriments
dels plecs reguladors.
Les licitadores proposades adjudicatàries van presentar la documentació requerida pels plecs reguladors dins del
termini legalment establert i a l’expedient consten certificats conforme es troben al corrent del compliment de les seves
obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.
Fonaments jurídics
1.

D’acord amb els articles 145 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant, LCSP) i la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant, PCAP), s’han
complert els tràmits legalment previstos en quant a la valoració de les proposicions i la determinació de les
licitadores proposades adjudicatàries.

2.

D’acord amb els articles 156 i següents de l’LCSP i les clàusules 12 i 13 del PCAP, s’han complert els tràmits
legalment previstos per a l’adjudicació d’aquest contracte, mitjançant procediment obert amb varis criteris
d’adjudicació i tramitació ordinària.

3.

El Consell d’Administració de BARCELONA ACTIVA SAU SPM, en data 17 de setembre de 2019, va atorgar
poders com a òrgan de contractació per als contractes d’import inferior a 600.000,00 euros al Director General
de l’entitat.

Per tant, s’emet la següent RESOLUCIÓ:
PRIMER. ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents
plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 2 Manteniment del maquinari i
programari de xarxa del fabricant Cisco a ACUNTIA SAU, per haver presentat oferta admesa que dona compliment a
la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 11.133,10 € IVA inclòs (9.200,91 € com a
preu base i 1.932,19 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 460,05
€.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 3 Manteniment del maquinari i programari del
fabricant HP a SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, per haver presentat oferta admesa que dona compliment a la
totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 1.582,86 € IVA inclòs (1.308,15 € com a preu
base i 274,41 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 65,41€.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 4 Manteniment del programari del fabricant
DELL a LOGICALIS SPAIN SLU, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona compliment a la
totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 1.911,80 € IVA inclòs (1.580,00 € com a preu
base i 331,80 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 79,00 €.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 5 Manteniment del programari del fabricant
Adobe a SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona
compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 24.501,08 € IVA inclòs
(20.248,83 € com a preu base i 4.252,25 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia
per import de 1.012,44 €.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 6 Manteniment del programari del fabricant
Kaspersky a DA VINCI SECURITY SL, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona compliment a
la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 10.116,57 € IVA inclòs (8.360,80 € com a
preu base i 1.755,77 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 418,04
€.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 7 Manteniment del programari del fabricant
Vmware a SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona
compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 11.987,43 € IVA inclòs
(9.906,97 € com a preu base i 2.080,46 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia
per import de 495,35 €.
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ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 8 Manteniment del maquinari i programari del
fabricant NetApp a ECONOCOM SERVICIOS SA, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona
compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 12.109,68 € IVA inclòs
(10.008,00 € com a preu base i 2.101,68 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia
per import de 500,40 €.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 9 Manteniment del maquinari i programari del
fabricant StorageTech a ECONOCOM SERVICIOS SA, per haver presentat oferta admesa que dona compliment a la
totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 6.642,90 € IVA inclòs (5.490,00 € com a preu
base i 1.152,90 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 274,50 €.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 10 Manteniment del maquinari i programari
del fabricant Palo Alto a ACUNTIA SAU, per haver presentat oferta admesa que dona compliment a la totalitat dels
requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 44.623,55 € IVA inclòs (36.878,97 € com a preu base i
7.744,58 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import de 1.843,95 €.
ADJUDICAR el contracte de manteniment de les llicències de programari i de maquinari de diferents plataformes
necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa Lot 11 Manteniment del programari del fabricant
Manage Engine a ECONOCOM SERVICIOS SA, per haver presentat l’oferta admesa més avantatjosa i que dona
compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors, per l’import màxim de 5.824,31 € IVA inclòs (4.813,48
€ com a preu base i 1.010,83 € en concepte d’IVA, al tipus del 21%); i DECLARAR constituïda la garantia per import
de 240,67 €.
SEGON. AUTORITZAR l’import de 130.433,28 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària Manteniment Sistemes
d’Informació, corresponent a l’import del contracte del període que va des de la data de formalització del contracte fins
a 31 de desembre de 2021.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució a totes les licitadores, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment administratiu.
QUART. PUBLICAR aquesta adjudicació i el posterior anunci de formalització al Perfil de Contractant de Barcelona
Activa, en la forma i els mitjans que legalment procedeixin.
Aquesta resolució d’adjudicació és susceptible de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el
disposat en els articles 44 i següents de la LCSP. Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en què
s’hagi notificat la resolució de l’adjudicació. Si el recurs es basa en una de les causes de nul·litat de l’article 39.2,
lletres c), d), e) i f), el termini d’interposició serà l’establert en l’article 50.2. Estaran legitimades per presentar-lo les
persones indicades a l’article 48 i d’acord amb el procediment establert als articles 49 i següents de la LCSP.
Alternativament, atès que aquesta resolució és definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció de la seva notificació, d’acord amb els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Félix Ortega Sanz
Director General de BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, en la data de signatura.

EXP. BA 65/20
Este documento ha sido firmado y contiene el Código Seguro de Verificación: c8612bff-6b09-49a9-afcf-cf1d845f3033

