Ajuntament de Santa Oliva

Expedient núm.: 1989/2018
Procediment: Contracte de subministrament d’ordinadors, escàners i material
informàtic.
Assumpte: Informe d'insuficiència de mitjans.
Naturalesa de l'informe: Preceptiu.
Document signat per: JOSEP GUILLÉN VIÑAS, Secretari-interventor
funcionari interí.
Josep Guillén Viñas, Secretari interventor funcionari interí municipal, en qualitat
de responsable de la unitat gestora de l'expedient administratiu número
1989/2018 relatiu a la licitació del contracte administratiu de subministrament
d’ordinadors, escàners i material informàtic, emeto el present INFORME relatiu
a la insuficiència de mitjans propis en aquesta Administració per poder fer front
a la prestació la licitació de la qual es pretén.
PRIMER.- L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, determina l'obligatorietat d'emetre un informe d'insuficiència
de mitjans en la tramitació d'un contracte administratiu d'aquestes
característiques com a requisit indispensable per a la seva deguda licitació.
SEGON.- A aquest efecte, i en qualitat de responsable de la unitat de
Secretaria intervenció, de la qual depèn el citat expedient administratiu,
s'informa que, a data d'avui, la citada unitat disposa dels següents recursos
materials:
Encarregat al Consell Comarcal del Baix Penedès l’estudi de la xarxa
informàtica de l’Ajuntament de Santa Oliva i de les seves solucions TI per tal
d’identificar aquells elements que requereixen ser actualitzats, o renovats, per
poder disposar així de la infraestructura TI necessària per poder suportar
l’administració electrònica.
El Cap del Departament de Tecnologia i Manteniment del Consell Comarcal del
Baix Penedès en data 25/05/2018, emet memòria valorada de les actuacions
que s’haurien de dur a terme per tal de modernitzar els equips informàtics i de
comunicació a efectes de garantir el suport electrònic necessari per a
l’administració electrònica. Els canvis proposats són els que es detallen a
continuació:
-

12 ordinadors i7, 16GBRAM, 1TB GB HD, W10
7 ordinadors portàtils i7, 8GB RAM, 1TB GB HD, W10 + 7teclats
11 escàners 600ppp, color/bn (sobretaula)
12 pantalles de 22”
12 Llicències Microsoft Office
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-

10 Windows 10 Pro

TERCER.- Als efectes previstos en l'article 308.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic s'informa que la possible licitació
del contracte objecte de tramitació no encobreix una relació funcionarial o
laboral, ja que la característica del procediment és un subministrament de
material.
QUART.- El present informe serà objecte de publicació en el perfil del
contractant, als efectes previstos en l'article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Santa Oliva, signat electrònicament al marge.
La persona responsable de la unitat administrativa.
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JOSEP GUILLÉN VIÑAS
Secretari interventor funcionari interí.

