CONTRACTE MIXT ADMINISTRATRIU DE SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA
PER A VIRTUALITZACIÓ DE SERVIDORS HIPERCONVERGENTS I DELS SERVEIS
DE MANTENIMENT I CÒPIES DE SEGURETAT EN UN CPD EXTERN
La Bisbal d’Empordà, 12 de maig de 2022
D'una banda el senyor Joan Manel Loureiro Vall, en qualitat de president del Consell
Comarcal del Baix Empordà, actuant en el seu nom i representació, assistit per la
secretària del Consell Comarcal, senyora Maria Lourdes Palomino Pellicer.
D'altra banda el senyor Joan Paré Borralleras actuant en representació de l’empresa
QUOPIAM INFORMATICA SL amb domicili a la Via Ausetània, 11 de Manlleu.
ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS
Primer. Per Decret de Presidència número 2022-0302, del dia 6 d’abril de 2022, es va
disposar:
Primer. Iniciar l’expedient administratiu del contracte mixt de subministrament d’un
sistema per a virtualització de servidors hiperconvergents i dels serveis de
manteniment i còpies de seguretat en un CPD extern, incorporant-hi la
documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP.

Tercer. Aprovar la memòria justificativa del contracte, els plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran la contractació
de l’esmentat contracte mixt de subministrament i servei, pel procediment obert
simplificat de l’article 159 de la LCSP, així com la despesa corresponent, en fase
d’autorització.
Quart. Convocar la licitació i la tramitació de l’expedient de contractació, pel
procediment obert simplificat, del contracte mixt del subministrament d’un sistema
per a virtualització de servidors hiperconvergents i dels serveis de manteniment i
còpies de seguretat en un CPD extern.
Segon. Per Decret de Presidència núm. 2022-0384, del dia 11 de maig de 2022, es va
disposar:
Primer. Declarar la validesa de la licitació, així com l’oferta presentada per l’empresa
QUOPIAM INFORMATIVA, SL.
Segon. Adjudicar a l’empresa QUOPIAM INFORMATIVA, SL el contracte mixt de
subministrament d’un sistema per a virtualització de servidors hiperconvergents i dels
serveis de manteniment i còpies de Seguretat en un CPD extern per un import total
de 70.000 euros, més IVA, que es desglossa en els següents conceptes:
-

Preu del subministrament de servidors: 51.000 euros, més IVA
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Segon. Aprovar l’expedient administratiu del contracte mixt de subministrament d’un
sistema per a virtualització de servidors hiperconvergents i dels serveis de
manteniment i còpies de seguretat en un CPD extern amb un pressupost base de
licitació de 73.000 euros, més un 21% d’IVA DE 15.330 euros, TOTAL 88.330 euros,
IVA inclòs, essent el valor estimat del contracte de 73.000 euros.

-

Preu del manteniment dels servidors i còpies de seguretat durant 3 anys: 19.000
euros, més IVA,

Tercer El contracte es formalitzarà dins dels 5 dies hàbils posteriors a la notificació
de l’adjudicació definitiva mitjançant document administratiu, conforme es disposa a
l’article 153 de la LCSP.
Quart. Notificar aquest decret a l’empresa adjudicatària, així com fer la corresponent
publicació al perfil del contractant.
Tercer. La contractació de la despesa fou autoritzada per la intervenció de fons, amb
càrrec de l'aplicació pressupostària que oportunament s’ha habilitat en el pressupost
del Consell Comarcal per a l’exercici 2022.
Quart. Que l’empresa QUOPIAM INFORMATICA, SL va constituir garantia definitiva a
la Tresoreria del Consell Comarcal per un import de 3.500 euros mitjançant aval bancari
el dia 10 de maig de 2022;
Cinquè. Que en conseqüència, ambdues parts procedeixen a formalitzar el present
contracte administratiu quedant subjectes a les següents:
CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera. És objecte d’aquest contracte el subministrament d’un sistema per a
virtualització de servidors hiperconvergents de l’entorn actual del Consell Comarcal del
Baix Empordà, així com els serveis de suport, migració i manteniment, i la còpia de
seguretat de les dades en un CPD extern propietat de l’empresa adjudicatària, d’acord
amb el plec de prescripcions tècniques rector de la licitació.

El termini d’entrega del subministrament del sistema per a virtualització de servidors
hiperconvergents es farà en un termini màxim de 90 dies naturals des de la
formalització del contracte.
Tercera. El preu total del contracte és de 70.000 euros, més IVA, que es desglossa en
els següents conceptes:
-

Preu del subministrament de servidors: 51.000 euros, més IVA
Preu del manteniment dels servidors i còpies de seguretat durant 3 anys: 19.000
euros, més IVA,

Quarta. L’empresa QUOPIAM INFORMATICA, SL se sotmet als preceptes de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directius del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases de règim local, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local (Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril) i del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de
juny).
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Segona. La durada del contracte dels serveis de manteniment i còpies de seguretat en
un CPD extern és de tres anys (3), a comptar des de la data de formalització del
contracte.

Cinquena. L’empresa QUOPIAM INFORMATICA, SL haurà de complir l’oferta
presentada i en tot moment el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques rectors del contracte, que formen part integrant d’aquest. En
aquest sentit se signa una còpia del plec de clàusules administratives particulars i
annexos i una altra del plec de prescripcions tècniques per les parts contractants.
Sisena. L’empresa QUOPIAM INFORMATICA, SL queda obligat al compliment de la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals. En aquest sentit, es formalitza també un conveni de la figura de
l’encarregat del tractament que s’adjunta com annex d’aquest contracte.
Setena. L’empresa QUOPIAM INFORMATICA, SL queda obligada al compliment del
Real Decret Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per
raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector
públic i telecomunacions i l’article 46 bis de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Regim
jurídic del Sector Públic. En aquest sentit, es signa una declaració en què posa de
manifest on estan ubicats els servidors i des d’on es presta els serveis associats a
aquests i que s’adjunta com annex d’aquest contracte.
Per la deguda constància de tot allò convingut, les part procedeixen a la seva
signatura a les dates que consten en aquesta.
La secretària

El contractista,
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El president,

