ANUNCI
De l’Ajuntament de Gavà pel qual es fa pública la licitació per la contractació dels serveis per a
la monitorització, la gestió remota i el manteniment dels elements de la xarxa i de la seguretat
corporativa, així com el canvi tecnològic en la comunicació física entre edificis corporatius.
EXPEDIENT SEC07-2020/ MANTENIMENT_XARXA
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Número d'identificació: 808980001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria general
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d’expedient: SEC07-2020/ MANTENIMENT XARXA
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Gavà.
b) Domicili: Plaça Jaume Balmes s/n.
c) Localitat i codi postal: Gavà CP: 08850.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 932639234
f) Adreça electrònica: secretaria@gava.cat
g) Adreça d'internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/gava/es_ES/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins l’últim dia de presentació de pliques
Horari d'atenció: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Prestació del servei de manteniment, monitorització i gestió de la
xarxa municipal, del sistema de telefonia IP i dels elements de seguretat corporatius tant
software com hardware, i tant perimetrals com de punt final (EndPoint), així com també la
millora de dues interconnexions de xarxa entre edificis i dependències municipals,
actualment connectades amb tecnologies WiMAX
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: No
d) Lloc d’execució: Gavà
e) Termini de durada: 4 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV:
50330000-7 Serveis de manteniment d’equip de telecomunicació
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d'expedient: Mixt (subministrament i serveis)
b) Tramitació: Ordinària per mitjans electrònics
c) Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
d) S'aplica un acord marc: No.
e) S'aplica una subhasta electrònica: No.
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5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 452.492,02 € sense incloure l’IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No
Garantia definitiva: Un 5 per 100 del preu final ofert
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: Clàusula 10 Plec Administratiu
b) Solvència econòmica: Clàusula 10 Plec Administratiu
c) Solvència tècnica: Clàusula 10 Plec Administratiu
9. Criteris d'adjudicació: Clàusula 13 Plec Administratiu
10. Condicions particulars per l'execució del contracte: No n’hi ha
11. Tramesa de l'enviament de l'anunci al DOUE: Sí
12. ACP aplicable al contracte: No
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 31 d’agost de 2020 a les 13:00 hores.
b) Documentació a presentar: Clàusula 11.6 Plec Administratiu
c) Presentació d'ofertes:
c.1) Presentació presencial: NO
c.2) Presentació electrònica: SI. VEURE CLÀUSULA 11 DEL PLEC ADMINISTRATIU
14. Obertura de les proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Gavà
b) Lloc: Plaça de Jaume Balmes, s/n
c) Data: A partir de l’1 de setembre de 2020
15. Despeses d'anunci: La present licitació no comporta despeses de publicitat per a
l’empresa adjudicatària.
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
17. Recurs. Clàusula 39 del Plec Administratiu.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No
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