RESOLUCIÓ DE LA REGIDORIA DE COORDINACIÓ DE L'ÀREA DE
GOVERNANÇA, TERRITORI I ACCIÓ CLIMÀTICA
X2022016506/RA012022002948
SERVEI: CONTRACTACIÓ

Atès l’expedient de contractació del subministrament Renovació del llicenciament del
programari de backup Veeam Backup & Replication de l'Ajuntament de Mollet del
Vallès, exp. COSU/22022 (E0832022000014/X202201302).
Atès el Decret de la regidoria coordinadora de l’Àrea de Governança, Economia i Serveis
Territorials de 10 de juny de 2022, d’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte d'obres de referència i de convocatòria de licitació, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat (X2022013022/RA012022002175).
Atès l’anunci de licitació publicat al perfil del contractant en data 21 de juny de 2022.
Atesa l’acta d’obertura i qualificació del Sobre únic de l’acte que va dur a terme la
Mesa de contractació de valoració de l’òrgan de contractació el dia 11 de juliol de 2022,
amb la concurrència i els acords següents:
1. Segons el certificat de registre d’ofertes emès per l’eina Sobre Digital de la
Plataforma de serveis de contractació pública han concorregut a la licitació els
licitadors següents:
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2. Excloure la proposició de TUYÚ Technology per presentar-se fora del termini de
les 12:00:00 hores del dia 07/07/2022.
3. admetre la resta de les empreses licitadores per haver presentat la documentació
degudament complimentada
4. Valoració de la Proposició corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica”, de conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, i qualificació, segons el
resultat següent:
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De conformitat amb la clàusula 18 del PCAP, la unitat tècnica acorda:
1. Proposar l’oferta més avantatjosa la presentada per la licitadora ADV
INFORMATICA, S, NIF B 41 975 608, d’acord amb la proposició següent:

2. Comprovada la inscripció en el RELI, de la empresa adjudicatària, està degudament
constituïda i el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta.
Atès l’informe emès pel cap de Servei de Contractació i Compres.
Atès l’informe emès per la Intervenció de Fons.
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Atesos els articles 184, 185 i 214 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les Bases d’execució
del pressupost municipal de 2021.
Atès l’article 2 de l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, de modificació de l’Ordre
ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i aprova l’aplicació
del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya (publicat en DOGC de
25.9.2015).
Atès el Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeix el contracte de
subministrament de referència.
Atesa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i l’article 53.1.o) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atesos els punts 1.1.a), 5, 6.e) i 7 del Decret d’alcaldia de delegació d’atribucions als
regidors de 13 de juny de 2022.

HE RESOLT
1. Declarar la validesa dels actes duts a terme per la Mesa de contractació i adjudicar el
de subministrament per a la Renovació de llicenciament programari de backup
Veeam Backup & Replication de l'Ajuntament de Mollet del Vallès a ADV
INFORMATICA, S, NIF B 41 975 608, per la quantitat total de 7.549,17 euros, IVA
inclòs, per una anualitat, d’acord amb el desglossament següent:
Concepte
Una llicència per 18 sockets de la versió
Replication, versió Enterprise
Total brut (sense IVA)
IVA 21%
Preu contracte total

Preu Ofert
Veeam Backup &
6.238,98 €
6.238,98 €
1.310,19 €
7.549,17 €
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2. Disposar la despesa de 7.549,17 euros, IVA del 21 % inclòs amb càrrec a l’aplicació
pressupostària D3 227 24 4911 ”Manteniment programes informàtics. TIC”.
3. Anul·lar 1.224,54 euros de la despesa del total autoritzada, amb abonament a
l’aplicació pressupostària D3 227 24 4911 del pressupost municipal de 2022.
4. Notificar l’adjudicació d’aquest contracte als licitadors presentats i, simultàniament,
publicar-la en el Perfil del contractant.
5. Citar i requerir l’adjudicatària perquè en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils a
comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació formalitzi el contracte
administratiu mitjançant la firma de la resolució d’adjudicació, de conformitat amb la
clàusula 23 del PCAP.
6. Publicar la formalització d’aquest contracte en el Perfil del contractant.
7. Notificar la formalització del contracte de serveis de referència en el Registre Públic
de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Per delegació de l’Alcaldia: Resolució de 13 de Juny de 2022 publicat al BOPB de 28 de
Juny del mateix any

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
[Firma01-01]

[firma]

[Firma02-01]
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