ACTA núm. 2021-74125-01

(Procediment EXP-LIC-NSP-2021-74125)

Resolució d’Adjudicació
Subministrament de la Subscripció a 1 anys de la llicència de centreon enterprise
monitoring system (ems) per part d’IThinkUPC
(NÚMERO D'EXPEDIENT 2021-74125)
Vist l‘informe tècnic relatiu a la necessitat de portar a terme la contractació corresponent al
Subministrament de la Subscripció a 1 anys de la llicència de centreon enterprise monitoring
system (ems) per a base-gestió d’ingressos per part d’IThinkUPC.
Vist que la llicència, l’adquisició de la qual es pretén, està fabricada en exclusivitat per l’empresa
CENTREON, i distribuïda a Espanya en exclusiva per CENTREON, sent aquesta l’única empresa
que pot garantir i oferir el subministrament i els serveis de manteniment de la llicència, assegurant
la continuïtat de qualsevol implantació així com l’únic en poder integrar i suportar oficialment en
Centreon Open Source, Centreon, Centreon IMP y Centreon MBI els resultats de la seva feina
de R&D, així com les evoluciones propostes per la comunitat.
Vist el certificat d’exclusivitat aportat pel fabricant on es constata que aquesta empresa és l’única
autoritzada per a servir aquesta llicència i el serveis associats corresponents incloent
manteniment i suport.al territori d’Espanya.
Atès que es donen els requisits per a tramitar la present mitjançant el procediment negociat sense
publicitat per causes d’exclusivitat tècnica, a l’empara de l’article 168.a).2º de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de Contractes del Sector Públic, al no existir competència per raons tècniques ni
una alternativa o substitut raonable i que aquesta manca de competència no és conseqüència
de cap configuració restrictiva dels requisits i criteris per a adjudicar el contracte i on tanmateix
procedeix la protecció de drets exclusius i de drets de propietat intel·lectual.
Atès que s'han acomplert tots els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del
contracte pel sistema tramitat mitjançant procediment negociat sense publicitat amb l’especialitat
de l’Art. 170 de la LCSP i, d'acord amb la oferta presentada per CENTREON en data 13/01/2021
amb núm: BC101451_0026 i d'acord amb els informes tècnics pertinents annexats a l’expedient
de contractació,
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PRIMER.- Adjudicar a l’empresa CENTREON SOFTWARE SYSTEMS FRANCE amb CIF
FR68842894743 la contractació corresponent corresponent al Subministrament de la Subscripció
a 1 anys de la llicència de centreon enterprise monitoring system (ems) amb numero d’expedient
EXP-LIC-NSP-2021-74125, donat que és l’única empresa que pot oferir-lo. La data d'inici de la
subscripció serà acordada amb CENTREON un cop formalitzada l’adjudicació.

SEGON.- Aprovar la despesa derivada de la present contractació, per un import total de
13.563,01€ dels quals 11.209,10€ corresponen al preu del contracte i 2.353,91€ correspon a
l’impost sobre el Valor Afegit (IVA), a càrrec de la partida pressupostaria DC3.5 Compres per
negoci extern Managed Services & IT consulting dels anys 2021-2022.
TERCER.- Notificar a l’empresa CENTREON SOFTWARE SYSTEMS FRANCE, la present
resolució d'acord amb el procediment negociat sense publicitat per causes d’exclusivitat tècnica,
a l’empara de l’article 168.a).2º de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic i, per tal de donar-li la publicitat necessària, serà inserida en el perfil del contractant.
El contracte es formalitzarà en document privat de conformitat amb el que disposa l’art. 153 de
la 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 (“LCSP”), i no més tard dels quinze dies hàbils següents
comptar des de l’endemà de la notificació de la present adjudicació.

Barcelona, 14 d’abril de 2021

José María Ciervo Ruedas
Òrgan de contractació
IThinkUPC
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