Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat sumari i
tramitació ordinària del contracte de prestació de serveis de suport tècnic,
manteniment i actualització de les llicències de software i hardware dels equips de
l’IRB Barcelona.
NÚM. DE EXPEDIENT: OBSS-0120-10
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB BARCELONA)
b) Domicili: Baldiri Reixac 10
c) Localitat i codi postal: BARCELONA, 08028
d) Telèfon:
93 403 47 18
e) Fax:
93 403 71 14
f) Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de Contractació de
la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo
de=viewDetail&idCap=2750722
g) Direcció de correu electrònic: contractacio@irbbarcelona.org
h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador no
administració pública. Centre d’investigació científica.
2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte consisteix en els serveis de suport tècnic, manteniment
i actualització de les llicències de software i hardware dels equips de l’IRB
Barcelona, i del servei d’emmagatzematge de cintes magnètiques per a l’IRB
Barcelona.
b) Tipologia: Serveis
c) Divisió per lots i número: Sí
LOT 1: Servei d’actualització i manteniment del software Microfocus Identity
Manager y Suse Linux Enterprise Server
LOT 2: Servei de manteniment del servidor Headnode del clúster de GPUs
d) Lloc d’execució: IRB Barcelona
e) Termini d’execució: 1 any.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: obert simplificat sumari no subjecte a regulació harmonitzada
c)
Forma adjudicació: Únic criteri d’adjudicació, basat en el preu.
4. Pressupost base de licitació: 16.685,90.-€ (IVA inclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:
- Import de licitació: 13.790.-€
- Import de l’Impost del Valor Afegit: 2.895,90.-€
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5. Valor estimat del contracte: 30.338.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:
-

Import de licitació (IVA exclòs): 13.790.-€
Possibles pròrrogues: 13.790.-€
Possibles modificacions (20 %): 2.758.-€

6. Garantia provisional: No
7. Garantia definitiva: No, en tractar-se d’un procediment simplificat sumari.
8. Obtenció de la documentació i informació: Disponible al Perfil del Contractant de
l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=vie
wDetail&keyword=irb+barcelona&idCap=2750722&ambit=&
9. Requisits específics del contractista:
Classificació empresarial: No
Solvència econòmica o financera i tècnica o professional: No, en tractar-se d’un
procediment simplificat sumari.
10. Criteris d’adjudicació:
Criteri únic, basat en el preu.
11. Presentació d’ofertes:
a) Presentació electrònica: Sí, mitjançant eina Sobre digital.
b) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Perfil del contractant de l’IRB
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2
mesos.
e) Admissió de variants: No
12. Obertura del sobre número B / C, que conté la proposta avaluable mitjançant
l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules automàtiques: No s’escau.
13. Despeses anuncis: No procedeix
14. Modificacions: Sí, fins un 20% del preu inicial de contractació.
15. Cessió del contracte: No
16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure plec de clàusules
administratives
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17. Subcontractació: No
18. Finançament: El finançament per aquest procediment es portarà a terme a través
de les diferents partides pressupostaries de que disposa l’institut en els projectes
d’investigació finalistes i no finalistes que admetin aquest tipus de servei així com amb
fons estructurals. A efectes enunciatius i no exhaustius, donada la vigència del
contracte, es detalla al annex 4 del plec de clàusules administratives, els projectes
amb finançament extern existents a l’inici del procediment.
19. Addicionalment, aquest procediment també pot ser cofinançats amb Fons del
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i pel Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) “Una manera de fer Europa”.

IRB Barcelona
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