Resolució d’adjudicació per a la contractació del manteniment del maquinari,
programari i serveis de suport de diferents equips informàtics de la marca
Hewlett-Packard de l’Agència de Residus de Catalunya per a l’any 2019 (CLAU
G2104-2019-2).

Antecedents de fet
1. En data 10 d’abril de 2019 el Director de l’Agència de Residus de Catalunya ordenà
l’obertura del procediment negociat sense publicitat, a la empara dels articles 166 i següents
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a la contractació
de l’expedient clau G2104-2019-2 “Contractació del manteniment del maquinari, programari i
serveis de suport de diferents equips informàtics de la marca Hewlett-Packard de l’Agència
de Residus de Catalunya per a l’any 2019”, amb un pressupost màxim de licitació de
60.000,00 € (seixanta mil euros), amb l’IVA exclòs.
2. En data 12 d’abril de 2019 es va enviar la sol·licitud d’oferta a l’empresa HEWLETTPACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. a través de la publicació d’accés restringit
corresponent al Perfil del contractant de l’Agència de Residus de Catalunya.
3. D’acord amb el certificat de l’eina del Sobre Digital de la Plataforma de serveis de
contractació pública, l’empresa HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. ha
presentat l’oferta dins del termini establert.
4. En data 6 de maig de 2019 el Departament de Suport legal a la Contractació, Convenis i
Subvencions realitza la qualificació de la documentació administrativa continguda al sobre
únic. Tota la documentació presentada és conforme a allò exigit al plec de clàusules
administratives particulars.
5. En data 7 de maig de 2019 i, d’acord amb l’establert en la clàusula 15 del Plec de
clàusules administratives, s’inicien les negociacions de les condicions del contracte indicats
en l’apartat Y del quadre de característiques.
6. En data 8 de maig de 2019 finalitzen les negociacions amb l’empresa licitadora amb la
presentació de l’oferta definitiva.
7. El cap del Departament de Tecnologies de la Informació emet en data 9 de maig de 2019
l’informe tècnic en el que proposa l’oferta de l’empresa HEWLETT-PACKARD SERVICIOS
ESPAÑA, S.L. per un import màxim de 60.000,00 € (IVA exclòs), com a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
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8. Vist que, d’acord amb el requeriment de data 14 de maig de 2019 l’empresa HEWLETTPACKARD SERVICIOS ESPAÑA, S.L. ha presentat la garantia definitiva i la documentació
requerida en les condicions exigides.
Fonaments de dret
1. Resolució de 16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de
Residus (actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment
Director).
2. El Director de l’Agència de Residus de Catalunya, nomenat per Resolució TES/366/2011
de 4 de febrer, actuant per delegació, d’acord amb les facultats conferides per la resolució
de 16 de març de 1999, de delegació de funcions del president de la Junta de Residus
(actualment Agència de Residus de Catalunya) en el seu gerent (actualment Director), és
l’òrgan competent per dictar la present resolució.
3. 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.
4. Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
5. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
6. Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions anteriorment esmentades.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
8. Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
9. Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació dels Estatuts de la Junta de Residus
(actualment Agència de Residus de Catalunya).
Tenint en compte els antecedents descrits, les disposicions normatives esmentades i la
resta de normes de general i pertinent aplicació:
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RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació del manteniment del maquinari, programari i serveis de
suport de diferents equips informàtics de la marca Hewlett-Packard de l’Agència de Residus
de Catalunya per a l’any 2019, a favor de l’empresa HEWLETT-PACKARD SERVICIOS
ESPAÑA, S.L. per un import màxim de 60.000,00 € (IVA exclòs).
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària i publicar-la en el Perfil del
Contractant de l’Agència de Residus de Catalunya en el termini de 15 dies, de conformitat
amb l’establert a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, fent menció expressa als recursos legals que es puguin interposar.
Tercer.- Formalitzar el contracte per al manteniment del maquinari, programari i serveis de
suport de diferents equips informàtics de la marca Hewlett-Packard de l’Agència de Residus
de Catalunya per a l’any 2019, un cop transcorregut el termini mínim de 15 dies hàbils des
de que es remeti a les empreses licitadores la notificació de la present resolució
d’adjudicació, de conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Indicació del règim de recursos
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
especial en matèria de contractació establert per l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en un termini de quinze dies hàbils des de
l’endemà del dia que es remeti a les empreses licitadores la notificació de la present
resolució, sense que procedeixi la interposició de recursos administratius ordinaris.

Signat electrònicament a Barcelona,
Per delegació
(Resolució de 16 de març de 1999. DOGC 2888 de 13 de maig de 1999)
Director de l’Agència de Residus de Catalunya

Josep Maria Tost i Borràs
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