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2018/7053. Contractació del servei d’interconnexió de xarxes de comunicació

Parts
D'una banda, Miquel Noguer i Planas, amb DNI núm.
, president de la Diputació
de Girona, elegit en sessió constitutiva del Ple amb data 4 de juliol de 2019.
I de l’altra, Esteve Camós Font, amb DNI
GRN Serveis Telemàtics SL amb CIF B17449638.

, en representació de l’empresa

Dóna fe d’aquest contracte Jordi Batllori i Nouvilas, secretari general de la Diputació de
Girona.
Miquel Noguer i Planas actua com a president de la Diputació de Girona i en la seva
representació legal, d'acord amb el que estableix l'apartat b de l’article 34 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; l’article 90.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i expressament per a l'atorgament d'aquest acte, l’apartat 1 de l'article 61
i l’11 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986.
En cas d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al president la signatura
d’aquest contracte, el vicepresident que hagi estat nomenat per substituir-lo per
resolució de Presidència estarà facultat per la seva signatura, d’acord amb el que
disposa l’article 67 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986.
Esteve Camós Font, actua com a representant de l’empresa GRN Serveis Telemàtics
SL amb CIF B17449638, segons consta acreditat a l'expedient administratiu que
empara la present contractació.
Prèvia manifestació expressa de Esteve Camós Font, actuant en qualitat de
representant de l’empresa GRN Serveis Telemàtics SL amb CIF B17449638 i amb la
capacitat necessària per a obligar-se, els compareixents es reconeixen mútuament la
capacitat legal necessària per a atorgar aquest document i manifesten la seva voluntat
de formalitzar el contracte del servei d’interconnexió de xarxes de comunicació.
Antecedents
Primer. El Decret de Presidència, de data 1 de març de 2019, va resoldre que es
tramités, mitjançant procediment obert, el servei d’interconnexió de xarxes de

comunicació. Aquesta resolució també va aprovar les condicions administratives
particulars, les quals juntament amb el Plec de clàusules administratives generals dels
contractes de serveis, el Plec de prescripcions i condicions tècniques i els propis termes
de la proposta de l’adjudicatari, regeixen aquesta contractació.
Segon. El Decret de Presidència, de data 13 de maig de 2019, va aprovar l’adjudicació
en procediment obert de la contractació del servei d’interconnexió de xarxes de
comunicació a favor de GRN Serveis Telemàtics SL, amb CIF B17449638, pel total de
cent quaranta mil set-cents trenta-sis euros (140.736,00 euros, IVA no inclòs), amb la
repercussió de la quantitat de 29.554,56 euros en concepte d’IVA, totalitzant l’import de
170.290,56 euros. L’empresa adjudicatària ha formalitzat la garantia definitiva, a partir
d’una transferència bancària a la tresoreria d’aquesta Diputació de Girona, per un import
de 7.036,80 euros i a tals efectes se li ha lliurat la carta de pagament número
320190001266 amb data 8 d’abril de 2019.
Tercer. S’adjunta a aquest document, com a annex, còpia de la proposta econòmica
presentada per l’adjudicatari.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
contracte, d’acord amb els següents,
Pactes
Primer. La Diputació de Girona, per mitjà del seu president, Miquel Noguer i Planas,
formalitza amb Esteve Camós Font, amb DNI
, en representació de l’empresa
GRN Serveis Telemàtics SL, amb CIF B17449638 la contractació del servei
d’interconnexió de xarxes de comunicació, amb estricta subjecció al Plec de condicions
particulars, al Plec de prescripcions i condicions tècniques, als termes de la proposta de
l’adjudicatari, tot el qual, com a llei fonamental del contracte, declara expressament
conèixer i acceptar l’adjudicatari, i així ho ratifica amb la signatura d’aquest document i
de l’annex que s’hi adjunta.
Segon. L’adjudicatari s’obliga a prestar el servei objecte del contracte amb una durada
de quatre (4) any a partir de l’endemà de la data de la signatura del contracte per l’import
total de cent quaranta mil set-cents trenta-sis euros (140.736,00 euros, IVA no inclòs),
amb la repercussió de la quantitat de 29.554,56 euros en concepte d’IVA, totalitzant
l’import de 170.290,56 euros
Tercer. Ambdós contractants se sotmeten expressament als preceptes de jurisdicció i
de procediment establerts en els plecs de clàusules administratives particulars.
Quart. En cas d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al president la
signatura d’aquest contracte, el vicepresident que hagi estat nomenat per substituir-lo
per resolució de Presidència estarà facultat per la seva signatura, d’acord amb el que
disposa l’article 67 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals,
aprovat pel Reial decret 2568/1986.

Oferta

Servei d'interconnexió de xarxes de comunicació - Diputació de Girona
Expedient:
Data de generació del document:
Codi versió:

2018/7053
18/01/2019
1821

Nom licitador:

GRN Serveis Telemàtics, S.L.

NIF licitador:

B17449638

El contractista individual/ empresa declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser
adjudicatari/ària del contracte, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en les normes que
regeixen aquesta licitació i d’acord amb l’oferta que es detalla en aquest document.

Criteris quantificables mitjançant fórmules: fins a 100 punts

CRITERI 1

PUNTUACIÓ MÀXIMA 43.00

Oferta econòmica preu unitari node seu: fins a un màxim de 43 punts

Preu base licitació: 450.00 (IVA no inclòs)

CRITERI 2

Import

388,00

IVA(%)

21,00

Total

469,48

PUNTUACIÓ MÀXIMA 25.00

Millora electròniques de xarxes dedicades. Equips de communtació en el punt
d'intercanvi de tràfic estan dedicats només a aquesta xarxa i no es comparteix
amb altres clients i també que es disposi d'quip de reemplaçament per substituir el
de producció en cas d'avaria : fins a un màxim de 25 punts

Sí

X

(25.00 punts)

(marca amb una "X" l'opció correcta)

No

Pàgina 1

(0.00 punts)

Oferta

CRITERI 3

PUNTUACIÓ MÀXIMA 20.00

Millora del sistema de monitorització. Disposició d'accés a un sistema d'informació
accesible per web amb informació gràfica. Per cada seu mostrarà el Troughtput de
xarxa i la latència de l'última hora, dia, setmana, mes i any : fins a un màxim de 20
punts

Sí

X

(20.00 punts)

(marca amb una "X" l'opció correcta)

No

CRITERI 4

(0.00 punts)

PUNTUACIÓ MÀXIMA 12.00

Oferta econòmica del preu unitari node principal: fins a un màxim de 12 punt s

Preu base licitació: 700.00 (IVA no inclòs)

Pàgina 2

Import

604,00

IVA(%)

21,00

Total

730,84

