ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG02/16
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
12 d’abril de 2016, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a
l’empresa:
BULL (ESPAÑA), S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 27 d’abril de
2016, en la que es fa constar la valoració de la proposta tècnica
presentada per l’únic licitador d’acord amb els criteris de
valoració establerts en la clàusula 6 del Plec de Clàusules
Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 5 de
maig de 2016, en la que es fa constar la única oferta presentada
per l’empresa licitadora i el termini d’execució ofertat per la
mateixa.



Vist els següents criteris d’adjudicació:

CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ
Valoració del sobre 3
Oferta econòmica

BULL ESPAÑA, S.A.

Punts màxims

60

60

Valoració del sobre 2
Oferta tècnica

10

10

Valoració del sobre 2
Referencies tècniques

0

30

70

100

PUNTS TOTALS

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa BULL (ESPAÑA), S.A. SOCIEDAD
UNIPERSONAL, domiciliada a Avda. Diagonal 200, 08018 de
Barcelona, amb NIF A-78882404, el contracte relatiu al
“Subministrament i Instal·lació de l’ampliació del Clúster de
Càlcul del CRG-CNAG”, per un import de 205.976 euros (IVA
exclòs) i un termini de 4 setmanes, d’acord amb l’informe de
valoració de l’oferta abans esmentada que s’accepta; REQUERIR
a l’adjudicatari perquè en el termini de 5 dies hàbils des de la
data de publicació de l’adjudicació en el Perfil de Contractant
d’aquesta entitat constitueixi la garantia definitiva, per un import
de 10.298,80 euros, i presenti la documentació justificativa
indicada al Plec de Clàusules Particulars.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 09 de maig de 2016
Signat:

CPISR-1 C
Bruna
Vives Prat
Bruna Vives
Gerent CRG
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