Àrea de Presidència
Servei de Contractació

DECRET

Fets
1. Per decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació, de data 14 de juliol de 2018, es va aprovar l’expedient de contractació,
tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb un únic criteri
d’adjudicació, no subjecte a regulació harmonitzada i susceptible de recurs especial,
consistent en el Manteniment dels dispositius Nutanix de la Diputació de
Barcelona (2018/0003715), amb un pressupost base biennal de licitació de la
contractació de 72.600,00 euros (IVA inclòs), que es va desglossar de la manera
següent:
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)
60.000,00 €

IVA 21 %
12.600,00 €

2. El corresponent anunci de licitació es va publicar en perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona de data 18 de juliol de 2018.
3. La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 19 de setembre
de 2018, va realitzar l’obertura dels sobres de la documentació de l’única empresa
presentada amb exclusió dels relatius als criteris avaluables de forma automàtica:
Plica núm. 1: OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL
4.

La Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, en sessió de data 26 de setembre
de 2018, va realitzar l’obertura del sobre núm. B corresponent als criteris avaluables
de forma automàtica de l’empresa presentada i admesa.
-

L’empresa OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL va presentar l’oferta
següent:
Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim biennal (2 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert biennal (2 anys)
(IVA exclòs)

60.000,00 €

53.168,79€
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5.

En aquesta mateixa sessió de data 26 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació
de l’Àrea de Presidència va comprovar que, de conformitat amb la clàusula 1.15) del
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), l’oferta no era anormalment
baixa i, acte seguit, va proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa OPEN
SOURCE AND SECURITY SERVICES SL (NIF B63961981), d’acord amb la seva
oferta transcrita anteriorment i tenint en compte que l’únic criteri avaluable de forma
automàtica aprovat en la clàusula 1.11) del PCAP era el preu més baix.

6.

Cal disposar la despesa derivada d’aquesta contractació d’import de 64.334,24 € (IVA
inclòs), condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, i reajustar
comptablement les aplicacions pressupostàries aprovades inicialment, per adequar-les
a l’import de l’oferta econòmica de l’empresa proposada com a adjudicatària:
Exercici
2019
2020

Import
32.167,12 €
32.167,12 €

Orgànic
14200
14200

Programa
33210
33210

Econòmic
21600
21600

Fonaments jurídics
1.

De conformitat amb la clàusula 1.15) del Plec de clàusules administratives particulars
l’oferta presentada per l’única empesa presenta i admesa en aquest procés de licitació
no era anormalment baixa.

2.

A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 150 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència,
amb efectes 1 de gener de 2019.

3.

La competència per aprovar aquesta resolució correspon al diputat delegat d’Hisenda,
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, d’acord amb el que preveu
l’apartat 4.2.2 de la Refosa 1/2018 sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7048, de data 9 de juliol de 2018 (publicada en el BOPB
de 11 de juliol de 2018).
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència, reunida en sessió de data 26 de setembre de 2018, la contractació
no harmonitzada, relativa al Manteniment dels dispositius Nutanix de la Diputació de
Barcelona, a l’empresa OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES SL (NIF
B63961981), per un import de 53.168,79 €, més 11.165,45 en concepte de 21%
d’IVA,d’acord amb la seva oferta.
Segon. DISPOSAR la despesa de 64.334,24 € (IVA inclòs) derivada d’aquesta
contractació, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els corresponents
pressupostos, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
Exercici
2019
2020

Import
32.167,12 €
32.167,12 €

Orgànic
14200
14200

Programa
33210
33210

Econòmic
21600
21600

Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del
transcurs dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de la present
resolució.
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l’empresa que ha pres part en el procediment
de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil de contractant de la
Diputació de Barcelona.
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Metadades específiques del document
2018/0003715

Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol
Objecte
Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable - Import
Altres serveis
Ref. Interna
Acte de referència VNIS

DIR. SERVEIS TECNOLOGIES I SIST. CORPOR.
Ser. Contractació
D0506SE01 Serveis obert
Decret adjudicació contracte de manteniment dels dispositius Nutanix de la
Diputació de Barcelona
Adjudicar el contracte de manteniment dels dispositius Nutanix de la Diputació
de Barcelona
OPEN SOURCE AND SECURITY SERVICES S - B63961981
1802900457 - -8.265,76€ IVA inclòs
1803004058 - 64.334,24€ IVA inclòs
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
CIS d'Hisenda, Servs. Grals. i RRHH.
AB (41551) / BRV
D 7332/2018

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei CPISR-1 Carles Manel Barnés Garcia
Promotor
Coordinador/a
CPISR-1 Jordi Roca Ventura

Acte
Proposa

Data acte
30/10/2018, 14:41

Proposa

30/10/2018, 18:26

Intervenció General

CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

31/10/2018, 19:09

Diputat/ada delegat/ada

CPISR-1 C Joan Carles Garcia
Cañizares
CPISR-1 C Petra Mahillo Garcia

Informat de
conformitat (f.l.p.)
Resol

Secretària General

06/11/2018, 06:40

Dóna fe, als efectes 06/11/2018, 09:50
de l'art. 3.2.e) del
RD 128/2018
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