Àrea de Serveis Generals
Departament de Compra Pública

DOCUMENT DE PRÒRROGA
DE CONTRACTE ADMINISTRATIU
LOT 4: SERVEI DE MANTENIMENT DELS SAIS (SISTEMES D’ALIMENTACIÓ
ININTERRUMPUDA) MARCA GEDE-IMV DE L’AJUNTAMENT DE
VILADECANS

Viladecans, 29 d’abril de 2019
REUNITS:
D’una part, la Sra. Elena Alarcón Méndez, tinenta d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals
de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les atribucions que li han estat conferides per
Decret de l’Alcadia, amb data 2 de juny de 2017, actuant per delegació de l’alcalde de
l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del mateix, segons el
que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
I de l’altra, el Sr. Eloy Madrid García, major d’edat, amb DNI núm. 11817645-S, en
representació de l’empresa ABB Electrification Solutions, SLU, amb domicili social al
carrer Miño, núm. 122 porta E F del Polígon Industrial Santa Margarita, Terrassa (08223), i
CIF B-80.487.994, representació mancomunada que ostenten en virtut del poder atorgat
davant el notari Sr. Jesús Benavides Lima, el dia 30 de gener de 2017, amb el núm. 487 del
seu protocol.

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present
document de pròrroga del contracte administratiu.
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Primer. Adjudicació del contracte
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 15 de
maig de 2017, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert harmonitzat i
tramitació ordinària, del contracte administratiu de serveis de manteniment i
actualització de divers maquinari i programari dels Sistemes Tecnològics de
l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars,
el plec de prescripcions tècniques i les ofertes presentades, en tot el que millorin els
esmentats plecs, pel termini comprés entre les dates d’inici de cada servei i el 30 d’abril de
2019, prorrogable per un any més.

Concretament, a favor de l’empresa GE POWER CONTROLS IBERICA, SL es va
adjudicar el lot 4, corresponent al servei de manteniment dels SAIS (Sistemes
d’Alimentació Ininterrumpuda) MARCA GEDE-IMV de l’Ajuntament de Viladecans, per
un import total de 6.705,82 € (inclòs l’ IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord
amb el següent detall:
LOT 4.

Import
sense
IVA

IVA
(21%)

Total IVA Data inici Data
fi
inclòs
contracte contracte

SAIS GEDE-IMV

5.542,00

1.163,82

6.705,82

01/10/2017 30/04/2019

Segon. Canvi de denominació social i acord de pròrroga
Per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans, adoptat en data 10
d’abril de 2019, es va aprovar la pròrroga del present contracte administratiu així com el
canvi de la denominació social de l’empresa GE Power Controls Ibérica, SL, de conformitat
amb el que a continuació es transcriu:
“...PRIMER.- APROVAR el canvi de la denominació social de l’empresa GE Power
Controls Ibérica, SL, adjudicatària del LOT 4 (SAIS GEDE-IMV) del contracte
administratiu de serveis de manteniment i actualització de divers maquinari i programari
dels Sistemes Tecnològics de l’Ajuntament de Viladecans, per la nova denominació de
ABB Electrification Solutions, SLU.

SEGON.- APROVAR LA PRÒRROGA dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 del contracte administratiu
de serveis de manteniment i actualització de divers maquinari i programari dels
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Sistemes Tecnològics de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb el plec de
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i les ofertes
presentades, en tot el que millorin els esmentats plecs, modificant la configuració del
lot

6,

deixant

sense

prorrogar

la

part

corresponent

al

manteniment

dels

BALANCEJADORS RADWARE i incorporant unes llicències addicionals d’anti-malware
(AMP) per als Ironports de Correu Cisco), pel termini comprés entre l’1 de maig de 2019
i el 30 d’abril de 2020, per un import total de 59.767,32 € (inclòs l’IVA, despeses
generals i benefici industrial), d’acord amb el següent detall per lots:
LOT

Import
sense IVA

IVA (21%)

Total
IVA inclòs

LOT 2. COMUNICACIONS
UNIFICADES, a favor de
l’empresa Unitronics
Comunicaciones, SA
CROSSRECORDER

777,40 €

163,25 €

940,65 €

CHAR

397,42 €

83,46 €

480,88 €

LLICÈNCIES CISCO

8.672,66 €

1.821,26 €

10.493,92 €

ADMINISTRACIÓ CISCO

6.959,15 €

1.461,42 €

8.420,57 €

LOT 2. SUBTOTAL
LOT 3. SAIS SALICRÚ, a favor
de l’empresa Salicru, SA
LOT 4. SAIS GEDE-IMV, a favor
de l’empresa ABB
Electrification Solutions, SLU.
LOT 5. SAIS SOCOMEC, a favor
de l’empresa Socomec Ibérica,
SA.
LOT 6. SEGURETAT
PERIMETRAL, a favor de
l’empresa ICA Informática y
Comunicaciones Avanzadas,
SL.
Firewall Fortinet, Ironports
Correu i AMP

16.806,63 €

3.529,39 €

20.336,02 €

10.388,21 €

2.181,52 €

12.569,73 €

3.500,21 €

735,04 €

4.235,25 €

1.580,21 €

331,84 €

1.912,05 €

17.119,23 €

3.595,04 €

20.714,27 €

TOTAL

49.394,49 €

10.372,84 €

59.767,32 €

TERCER.- APROVAR L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ de la despesa corresponent a la
pròrroga del contracte per un import total de 59.767,32 € (IVA inclòs), amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 15031 92040 21600 (manteniment equips informàtics) dels
pressupostos generals dels exercicis de 2019 i 2020, d’acord amb el següent detall:
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LOT 2. COMUNICACIONS
UNIFICADES, a favor de
l’empresa Unitronics
Comunicaciones, SA
LOT 3. SAIS SALICRÚ, a
favor de l’empresa Salicru,
SA.
LOT 4. SAIS GEDE-IMV, a
favor de l’empresa ABB
Electrification Solutions,
SLU (abans GE Power
Controls Ibérica, SL)

LOT 5. SAIS SOCOMEC, a
favor de l’empresa Socomec
Ibérica, SA.
LOT 6. SEGURETAT
PERIMETRAL, a favor de
l’empresa ICA Informática y
Comunicaciones Avanzadas,
SL.
TOTAL

Operació comptable

Import

AD12019000020393

13.557,35 €

AD_FUT12019000020402

6.778,67 €

AD12019000020398

8.379,82 €

AD_FUT12019000020404

4.189,91 €

AD12019000020399

2.823,50 €

AD_FUT12019000020405

1.411,75 €

AD12019000020400

1.274,70 €

AD_FUT12019000020406

Import total

20.336,02 €

12.569,73 €

4.235,25 €

1.912,05 €

637,35 €

AD12019000020395

13.809,51 €

AD_FUT12019000020403

6.904,76 €
59.767,32 €

20.714,27 €

59.767,32 €

En relació a l’autorització i disposició de la despesa a càrrec del pressupost
general de l’exercici de 2020, aquesta es realitza amb la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici corresponent...”
S’adjunta una còpia de l’acord de pròrroga adoptat per la Junta de Govern Local com a
annex I.

Tercer. Garanties
Per respondre del contracte va ser constituïda per l’empresa GE POWER CONTROLS
IBERICA, SL, a favor de l’ Ajuntament de Viladecans, una fiança definitiva pel lot 4 de
277,10 € (dos-cents setanta-set euros amb deu cèntims), import equivalent al 5% de l’import
de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament número
12017000018536 de data 28 d’abril de 2017.
Una còpia de la qual s’adjunta al present contracte com a annex II.
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Reunits en aquest acte, ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la
formalització de la pròrroga del present contracte administratiu, amb plena submissió
a l’establert al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques que regulen aquest contracte, i al contracte administratiu signat en data 21
de juny de 2017, del qual s’adjunta còpia a aquest document com a annex III.
Ambdues parts, conformes amb el contingut d’aquest document de pròrroga de
contracte, el signen, junt amb els seus annexos, en dos exemplars en el lloc i la data
consignats a l’encapçalament, davant meu, el secretari general de la Corporació.

Per l’Ajuntament de Viladecans,
La tinenta d’alcalde de l’Àrea
de Serveis Generals

Elena Alarcón Méndez

El secretari general

Miquel Àngel García Gómez

Pel contractista

Eloy Madrid García
ABB ELECTRIFICATION
SOLUTIONS, SLU
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