MEMÒRIA MOTIVADA DE LA CONTRACTACIÓ
Identificació de l’expedient: Subministrament i contractació de serveis de renovació
del CPD de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Número d’expedient: Serveis Interns / Informàtica / Exp. 14385/2019
1. Necessitats que cal cobrir amb aquesta licitació:
Segons es detalla en l’Informe de necessitats pertinent, s’han d’adquirir uns nous
equips informàtics amb característiques de servidors centrals, així com uns nous
sistemes d’emmagatzematge, entre d’altres equipaments, tant per a l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp, com per a l’Oficina Municipal i la Policia Local de Miami Platja,
que es corresponguin amb les característiques detallades en els corresponents
Plecs de Prescripcions Tècniques.
2. Objecte del contracte:
Contracte mixt de SUBMINISTRAMENT per la provisió del maquinari corresponent
a 4 servidors, 2 sistemes d’emmagatzematge (1 primari i 1 secundari), 1 armari
rack, llicències de programari i els elements de cablejat, comunicacions i instal·lació
necessaris per instal·lar i connectar tot aquest maquinari; i de SERVEIS per a la
instal·lació i configuració de tot l’equipament subministrat, així com la migració de
totes les dades de l’Ajuntament i els seus empleats als nous sistemes.
3. CPV:
Subministrament de maquinari de servidor (CPV 30210000-4).
Subministrament de programari de servidor (CPV 48800000-6).
Serveis d’instal·lació, configuració, migració de dades, posada en marxa i
formació del nou entorn (CPV 72500000-0).

4. Decisió, si és el cas, de no dividir el contracte en lots:
Per poder portar a terme aquesta renovació del CPD es contempla un únic lot en
base al que estableix l’apartat 3b) de l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, donat el fet que la realització
independent de les diverses tasques compreses en l’objecte del contracte en
dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic. El més adient per evitar
problemes tècnics és que les tasques d’instal·lació i configuració dels nous equips,
així com la migració de les dades, les dugui a terme qui defineixi la proposta del nou
equipament i subministri els nous equips.
5. Valor Estimat del Contracte:
El pressupost de licitació màxim és de 125.600,00 € + IVA (151.976,00€ IVA inclòs).
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6. Criteris de solvència econòmica i financera, tècnica o professional:


Solvència Econòmica i financera:
o



Conforme a la previsió de l’article 87.3 de la LCSP, el volum anual de
negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de
presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
inici d’activitats de l’empresa, ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
VEC. En el supòsit de que la data de constitució de l’empresa o inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat des de la data de presentació
de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període.

Solvència Tècnica o professional:
o

Conforme a l’article 89 de la LCSP, l’import anual sense incloure els
impostos que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant
l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en
subministraments o treballs de naturalesa igual o similar que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim del
70% de l’anualitat mitja del contracte.

o

El licitador ha de ser partner oficial dels fabricants corresponents.

7. Criteris d’adjudicació:
Els que consten en els Plecs de Prescripcions Tècniques.
8. Termini d’execució:

9. Tipus de tramitació:
Ordinària

10. Termini de garantia:


Garantia del Subministrament (fabricant):
Segons s’indica en els Plecs de Prescripcions Tècniques, els béns
subministrats han de disposar d’una garantia de 4 anys per part dels
corresponents fabricants; període durant el qual l’empresa subministradora,
mitjançant aquests fabricants, estarà obligada a esmenar totes les deficiències
que es puguin observar en els béns subministrats, amb independència de les
conseqüències que es poguessin derivar de les responsabilitats en què hagués
pogut incórrer.
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La durada del contracte serà de 6 mesos, tanmateix, tant el subministrament com
alguns dels serveis associats a la posada en marxa de tot l’equipament subministrat
tenen un termini molt més acotat als primers mesos de l’inici del contracte, tal com
es reflecteix en els Plecs de Prescripcions Tècniques.



Garantia dels Serveis (adjudicatari):
Respecte als serveis associats a la instal·lació, configuració, migració i posada
en marxa de tot l’equipament subministrat, el termini de garantia serà de 6
mesos.

Si finalitza el termini de garantia dels SERVEIS sense que l’Ajuntament hagi
formalitzat cap requeriment a l’empresa subministradora, aquesta restarà exempta
de responsabilitat per raó d’aquests Serveis; mantenint-se vigent la garantia del
SUBMINISTRAMENT, per part dels fabricants, fins a la finalització del període de 4
anys establert en els requeriments de la garantia del Subministrament.

11. Procediment de licitació escollit, quan no sigui l’obert o el restringit:
Obert.
12. Indicar si cal demanar autorització a altres administracions o organismes:
No procedeix.
13. Responsable del contracte:
Responsable Informàtic, Josep Verge.
14. Declaro que s’han tingut en compte mesures de responsabilitat social (ambientals,
socials o laborals)

16. L’aplicació pressupostària on es proposa aplicar la despesa és:
2020 / 200 / 92600 / 62600 / 01

Josep Verge Rallo
Responsable d’Informàtica
Fran Morancho López
Alcalde
Document signat electrònicament al marge
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15. Així mateix declaro que no es fracciona el contracte per evitar les regles generals
de la contractació

