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ANUNCI DE LICITACIÓ
SUBMINISTRAMENT

Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. 2019/1290 Subministrament de llicències d’actualització i
millora del programari Vsphere Enterprise plus i Vcenter de l’empresa Vmware)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona.
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019/1290
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Domicili: Pujada Sant Martí, 5
c) Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000.
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini
de presentació de les proposicions

-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: Subministrament de llicències d’actualització i millora, per
tres anys, del programari vSphere de l’empresa vmware, que actualment la Diputació de
Girona utilitza per al seu sistema de virtualització de servidors, d’acord amb el que detalla
el plec de condicions tècniques i segons el detall següent:
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Unitats a subministrar

Vmware VSphere 6 Enterprise plus per un
16
processador per 3 anys
Vmware vSphere vCenter 6 Standard per 3
1
anys

b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no, atès que es demana el subministrament de
productes d’un mateix fabricant i la divisió en lots podria dificultar la correcta execució del
contracte des del punt de vista tècnic.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Durada i termini de lliurament:
- El termini de lliurament és de dos mesos i, en tot cas, abans del 5 de maig de 2020
- El lloc de lliurament serà la Diputació de Girona (Codi nuts: ES512) d’acord amb les
condicions tècniques establertes al plec de prescripcions tècniques
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat (d’acord amb art. 159 LCSP)
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 39.000,00 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 47.190,00 euros.
Import total IVA exclòs: 39.000,00 euros.
IVA suportat: 21 %
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No
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-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de
negocis dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte (58.500,00 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués
inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què
hagi d'estar inscrit. Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin
comptes anuals aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390
(declaració anual IVA) o bé el model 303 (declaració trimestral IVA) quan sigui inferior
a l’any. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora o contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació
del volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa.
En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser
proporcional.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres
anys que inclogui l’import, dates i destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de
major execució haurà de ser almenys el 70 % del valor estimat del contracte (27.300,00
€).
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de
solvència tècnica.
Mitjà: Mostres, descripcions i fotografies dels productes a subministrar
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Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatòria per
participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no haurà
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que la
informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.
-9 Criteris d’adjudicació
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules – sobre Únic b (Fins a 100 punts)
- Preu (fins a 100 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació a les proposicions que ofereixin el preu més baix,
atorgant-se punts a la resta de forma proporcional. El preu de l’oferta serà el preu total
de les llicències, que es calcularà sumant el resultat de multiplicar el preu unitari de cada
llicència per el nombre d’unitats d’acord amb la següent fórmula:
Oferta = (Puo 1*16) + (Puo 2*1)

per un processador per 3 anys

per 3 anys
Per calcular la puntuació de preu s'utilitzarà la formula següent:
Puntuació = (millorOferta * 100) / OfertaLicitador
S’estableix un únic criteri d’adjudicació en base al preu més baix, atès que es tracta d’un
subministrament perfectament definit d’acord amb el que preveu l’article 145.3.f.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
L'empresa adjudicatària haurà de comprometre's a realitzar el subministrament en format
informàtic, lliure d'embalatges i evitar enviar suports físics complementaris al propi
subministrament. En el cas que no sigui possible evitar el lliurement de material
complementari físic a la Diputació de Girona, aquest suport haurà d'estar composat per
material 100% reciclable.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El termini de presentació d’ofertes serà de 15 dies a comptar
des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del contractant i
s’acabarà a les 14h de l’últim dia de presentació d’ofertes d’acord amb l’anunci de
licitació.
b) Presentació d’ofertes: Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en un únic sobre, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
pública.
-13 Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el President, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva
notificació.
De conformitat amb la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de
març, en aquest expedient no se suspenen ni s'interrompen els terminis per a
la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic.
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