ANUNCI de l’Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) pel qual es fa pública la
licitació dels Serveis relatius al manteniment d’una cabina de discos NetApp, el programari
de Backup Commvault, firewalls Fortinet, programari de virtualització VMWARE, hardware
Lenovo i els serveis associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, així com el
subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance Bundle de NeatApp
Expedient PCP-2244
1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
b) Número d’identificació: G-58863317
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL)
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Recerca i innovació Biomèdica
f) Número d'expedient: PCP-2244
2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
b) Domicili: Av. Gran Via de l'Hospitalet 199
c) Codi postal i localitat: 08908 - L'Hospitalet de Llobregat
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936073800
f) Adreça electrònica: contractacio@idibell.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/idibell/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Horari d’atenció de dilluns a divendres
de 9:00H a 13:00H
3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis relatius al manteniment d’una cabina de discos NetApp, el
programari de Backup Commvault, firewalls Fortinet, programari de virtualització
VMWARE, hardware Lenovo i els serveis associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge, així com el subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance
Bundle de NeatApp.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots: Lot únic.
No es pot dividir en diferents lots, sent un lot únic.
El lot es detalla en el corresponent plec que acompanya a la present licitació.
d) Número de Lot: 1
e) Descripció del Lot: Serveis relatius al manteniment d’una cabina de discos NetApp, el
programari de Backup Commvault, firewalls Fortinet, programari de virtualització
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f)
g)
h)
i)
j)

VMWARE, hardware Lenovo i els serveis associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge, així com el subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance
Bundle de NeatApp.
Lloc d’execució: Hospitalet de Llobregat.
Termini d’execució: 3 anys.
Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 72590000-7 Serveis professionals relacionats amb la informàtica.
Codi NUTS: ES511

4
a)
b)
c)
d)
e)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Servei
Tramitació: Ordinari
Procediment: Obert Simplificat no harmonitzat
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

5 Pressupost de licitació
a) Pressupost base licitació: 108.316,14 euros (IVA inclòs)
b) Pressupost (base imposable): 89.517,48 euros (IVA exclòs)
c) Import de l’Impost del Valor Afegit: 18.798,66 euros
6 Valor estimat del contracte
a) Valor estimat del contracte: 89.517,48 euros sense IVA
b) Número de lot: 1.
c) Descripció del lot: Serveis relatius al manteniment d’una cabina de discos NetApp, el
programari de Backup Commvault, firewalls Fortinet, programari de virtualització
VMWARE, hardware Lenovo i els serveis associats per l’Institut d’Investigació Biomèdica de
Bellvitge, així com el subministrament i instal·lació del programari Security and Compliance
Bundle de NeatApp.
d) Import total IVA inclòs: 108.316,14 euros.
e) Import total IVA exclòs: 89.517,48 euros.
f) IVA suportat: 21 %.
7 Admissió de variants: No
8 Garanties
a) Provisional: No es preveu
b) Definitiva: Si, 5% del import d’adjudicació, IVA exclòs.
9 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es preveu.
b) Solvències: Segons s’indiquen en la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives.
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10 Criteris d’adjudicació:
Segons s’indiquen a l’Annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives.
11 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Com a condició de desempat, en cas de que varis licitadors obtinguin la mateixa puntuació
final, serà d’aplicació el criteri de desempat que valorarà a l’empresa que acrediti un major
percentatge de personal contractat amb discapacitat.
12 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
13 ACP aplicable al contracte: No
14 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: S’avisarà convenientment en el Perfil de Contractació
b) Documentació que cal presentar: Indicat en la clàusula “PROPOSICIONS DELS LICITADORS:
DOCUMENTACIÓ” del plec de clàusules administratives
c) Presentació electrònica de les ofertes: A través de dos sobres en format digital, que
s’anomenaran “Sobre 1 i 2” i que hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDeta
il&idCap=5624359
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.

d)
e)
f)
g)

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentació d’ofertes.
S’utilitzen les comandes electròniques: No
S’accepta la facturació electrònica: Si
S’utilitza el pagament electrònic: No
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No es preveu
convidar a empreses

15 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).
b) Obertura de sobres:
Sobre 2:
b.1) Lloc: Es realitzarà telemàticament
b.2) Data: S’avisarà convenientment en el Perfil de Contractació
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: No es celebrarà acte públic d’obertura de les
propostes, de conformitat amb allò disposat a l’article 157.4 de la LCSP, ja que en la licitació
s’empraran mitjans electrònics.
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16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català o Castellà
17 Recurs
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats en via
administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP davant del titular del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en el termini i requisits que s’informin en
la notificació de l’acte corresponent.
Si es pretén impugnar l’anunci de licitació o els presents plecs, el termini per interposar el
recurs d’alçada és d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil de
contractant de l’entitat.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació
corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà
del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

L’Hospitalet de Llobregat,

Dr. Gabriel Capellà Munar
Director General i Òrgan de Contractació
Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
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