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Contracte
2020/1290 Contractació del “Subministrament de llicències d’actualització i
millora del programari Vsphere enterprise plus i Vcenter de l’empresa Vmware”
Parts
D'una banda, Miquel Noguer i Planas, amb DNI núm. ***0652**, president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió constitutiva en Ple extraordinari de data 4 de juliol de 2019.
I de l’altra Irene Plaza Hernández amb DNI ***3996**, en representació de l’empresa
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, amb CIF B59104612.
Dóna fe d’aquest contracte Jordi Batllori Nouvilas, secretari general de la Diputació de
Girona.
Miquel Noguer i Planas actua com a president de la Diputació de Girona, i en la seva
representació legal, d'acord amb el que estableix l'apartat b de l’article 34 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 90.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i expressament per a l'atorgament d'aquest acte, l’apartat 1 de
l'article 61 i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.
En cas d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al President la signatura
d’aquest contracte, el Vicepresident en funcions que hagi estat nomenat per substituirlo per resolució de presidència estarà facultat per la seva signatura, d’acord amb el que
disposa l’article 67 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986.
Irene Plaza Hernández, actua com a representant de l’empresa ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, S.L, amb CIF B59104612, segons consta acreditat a l'expedient
administratiu que empara la present contractació.
Prèvia manifestació expressa de Irene Plaza Hernández, actuant en qualitat de
representant de l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, amb CIF
B59104612, i amb la capacitat necessària per a obligar-se, els compareixents es
reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a atorgar aquest document i
manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte del “Subministrament de llicències
d’actualització i millora del programari Vsphere enterprise plus i Vcenter de l’empresa
Vmware”.

Antecedents
Primer. El Decret de Presidència, de data 9 d’abril de 2020, va resoldre que es tramités,
mitjançant procediment obert simplificat, la licitació del “Subministrament de llicències
d’actualització i millora del programari Vsphere enterprise plus i Vcenter de l’empresa
Vmware”. Aquesta resolució també va aprovar les condicions administratives particulars,
les quals juntament amb el Plec de clàusules administratives generals dels contractes
de subministraments, el Plec de prescripcions i condicions tècniques i els propis termes
de la proposta de l’adjudicatari, regeixen aquesta contractació.
Segon. El Decret de Presidència, de data 4 de maig de 2020, va aprovar l’adjudicació,
en procediment obert simplificat, del “Subministrament de llicències d’actualització i
millora del programari Vsphere enterprise plus i Vcenter de l’empresa Vmware” a favor
de l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, amb CIF B59104612, pels preus
unitaris que seguidament es detallen, i per un import total de TRENTA-UN MIL VUITCENTS NORANTA-CINC EUROS (31.895,00 €, IVA no inclòs), amb la repercussió de
la quantitat de 6.697,95 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de 38.592,95 €, i d’acord
amb la classificació proposada per la Mesa de Contractació següent:


Preus unitaris:
Concepte

Vmware VSphere 6 Enterprise
plus per un processador per 3
anys
Vmware vSphere vCenter 6
Standard per 3 anys


Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Unitats

Preu unitari
(Iva no
inclòs)

IVA 21%

Preu unitari (IVA
inclòs)

16

1.800,00 €

378,00 €

2.178,00 €

1

3.095,00 €

649,95 €

3.744,95 €

Classificació:

Tercer
Abast Systems & Solutions SL
Informàtica i Comunicacions de Tarragona SA
Unitronics Comunicaciones SA
Punt Infomàtic i Creatiu SL
ITGlobal SL
Servici Balear de Tècnologia de la Informació SL
Valnera Consultoria y Sistemas SL
Servicios Microinformàtica SA
Evelb Tècnias y Sistemas SL
ADV Informática SL
Suministros, Importaciones y Mant. Electrònicos SAU
Saytel Servicios Informàticos SA

A
-

B
100
99,45
99,32
98,85
96,85
95,73
95,31
94,81
94,03
92,94
92,86
87,11

C
100
99,45
99,32
98,85
96,85
95,73
95,31
94,81
94,03
92,94
92,86
87,11

A- Criteris subjectes a judici de valor
B- Criteris avaluables mitjançant fórmula
C- Barem Valoració Total

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
contracte, d’acord amb els següents,
Pactes
Primer. La Diputació de Girona, per mitjà del seu president, Miquel Noguer i Planas,
formalitza amb Irene Plaza Hernández amb DNI ***3996**, en representació de
l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, amb CIF B59104612, el contracte del
“Subministrament de llicències d’actualització i millora del programari Vsphere
enterprise plus i Vcenter de l’empresa Vmware”, amb estricta subjecció al Plec de
condicions particulars, al Plec de prescripcions i condicions tècniques, als termes de la
proposta de l’adjudicatari, tot el qual, com a llei fonamental del contracte, declara
expressament conèixer i acceptar l’adjudicatari, i així ho ratifica amb la signatura
d’aquest document.
Segon. L’adjudicatari s’obliga a prestar el subministrament objecte del contracte segons
el que detalla la seva proposta d’acord amb el que es detalla en el Plec de prescipcions
tècniques, pel preu unitari que seguidament es detalla i per un import total de TRENTAUN MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS (31.895,00 €, IVA no inclòs), amb la
repercussió de la quantitat de 6.697,95 € en concepte d’IVA, totalitzant l’import de
38.592,95 €, i d’acord amb la classificació proposada per la Mesa de Contractació
següent:


Preus unitaris:
Concepte

Vmware VSphere 6 Enterprise
plus per un processador per 3
anys
Vmware vSphere vCenter 6
Standard per 3 anys

Unitats

Preu unitari
(Iva no
inclòs)

IVA 21%

Preu unitari (IVA
inclòs)

16

1.800,00 €

378,00 €

2.178,00 €

1

3.095,00 €

649,95 €

3.744,95 €

Tercer. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i
de procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
Quart. En cas d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al President la
signatura d’aquest contracte, el Vicepresident en funcions que hagi estat nomenat per
substituir-lo per resolució de presidència estarà facultat per la seva signatura, d’acord

amb el que disposa l’article 67 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986.

