Aprovat per la Junta de Govern Local
de 2018

En sessió de 3

María Dolores
Serveis de Contractació i Patrimoni
Ajuntament de L'Hospitalet
C/Josep Prats Núm. 208901 L'Hospitalet de Llobregat
Tef : 93.402.95.00/ Fax: 9UO29424 / email: contractacio@l-h.ca.

ia/- Secretária Técnica actal. de la JGL
Decret núm.57L5/2018, de 23 de juliol

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT HARDWARE DELS EQUIPS INFORMATICS
DELS CENTRES DE PROCESSAMENT DE DADES DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
TRAMITAT DE FORMA ORDINAR¡A
MTTJANgANT PROCEDTMENT OBERT

Núm.
AS 82/2018
expedient (*)

Descripció
Contracte
(.)

SERVEI DE MANTENIMENT HARDWARE DELS
EQU¡PS INFORMATICS DELS CENTRES DE

PROCESSAMENT

DE

DADES

DE

L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

Pressupost
base licitació

Lot | 498.503,83 €
Lot

ll 108.783,35 €

Órgan destinatari(*)

Tipificació SERVEIS
contracte

Codi

64214000-9

CPV

L'AREA D'HISENDA I SERVEIS CENTRALS

(*)Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per I'adjudicatari.
Podeu consultar les instrucc¡ons de com facturar electrónicament a https://seuelectronica.lh.caUfacturaelectronica

Cláusula 1. Objecte

i

régim

juridic del contracte

L'objectiu del present contracte es proveir de manteniment els dispositius hardware dels CPD's del
ajuntament, per un període de tres anys. El manteniment qué es pretén contractar és el servei oficial
del fabricant en cada cas, ja que es considera que és el únic que proporciona la qualitat de serveis
necessária.

El subministrament d'aquest contracte correspon al Vocabulari Comú de Contractes Públics CPV
2008: 30200000-1 Equip i material informátic.
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació d'un servei oficial de manteniment cal
indicar que les fases del cicle productiu de I'objecte del contracte són les següents:

1.

Assignació dels recursos humans adients (técnics acreditats del fabricant)

2. Transport dels técnics responsables
Contracte
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3'

Transport, subministrament ¡distribució de les peces neceésáries s¡s'escau.

4'

Possibilitat de connexió per part dels técnics als laboratoris delfabricant per obtenir suport de
segon nivellen cas necessari.

5.

Possibilitat per part dels técnics de poder baixar els microcodis que calguin des del laboratoris
del fabricant per tal d'actualitzar el firmware dels equips si s'escau.

6.

Informe adient especificant les causes de les avaries així com les mesures correctives per
evitar que es produeixen en elfutur

Com s'ha dit abans les tasques de manteniment comportant no només les reparacions del
hardware si no també les actualitzacions del software de base i el firmware dels equips. Aquests
productes són propietat intel'lectual dels fabricants dels equips i per tant només ells poden'oferir
l'accés al seus laboratoris per tal de baixar i aplicar aquests productes software als equips.
Conseqüentment només el fabricants dels equips poden portar a terme les tasques de
manteniment amb les degudes garanties de qualitat. Un manteniment que contempli només les
reparacions i les peces de recanvi no es el manteniment integral que es requereix.

Les empreses fabricants no venen els seus productes (hardware, software, serveis...) directament
als usuaris finals, si no nomé a través de empreses majoristes, aquestes empreses al seu torn,
venen aquest serveis a empreses distribuidores i finalment aquestes lo fan als usuaris finals com
ara l'Ajuntament. Les empreses distribuTdores que s'especialitzen en la venda de determinats
productes i serveis mitjangant un procés de formació en els mateixos i que han obtingut dels
fabricants la corresponent certificació d'aquest coneixements, es diuen partners oficials. gl tet Oe
que els partners estiguin certificats assegura que I'usuari final tracta amb empreses serioses i que
coneixen bé el producte o servei que ofereixen.

Atés que només els partners oficials de les fabricants podem oferir tots els requisits esmentats i amb
la qualitat requerida, se estableix en aquest contracte que els licitadors siguin necessariament
partners oficials del fabricant dels equips. Aquest fet determina que la relació de I'Ajuntament amb
I'adjudicatari sigui estrictament comercial i que una vegada el contracte s'hagi adjudióat, el personal
técnic de l'Ajuntament no es relacionará amb l'adjudicatari si no amb el personal técnic del fabricant,
és a dir, que I'adjudicatari fa merament de pont entre elfabricant i I'Ajuntament i només intervindrá en
la posada en marxa del contracte i en alguna situació excepcional que es pugui produir, com a
responsable últim del compliment d'aquest contracte.

No obstant aixó, I'empresa adjudicatária (partner) será responsable de validar el coneixement i
I'assumpció per part del fabricant de tots els requisits técnics, de seguretat i de protecció de dades
que es detallen en el plec de condicions técniques corresponent d'aquest informe será la
responsable ultima de qualsevol incidéncia que es pugui produir durant I'execució d'aquest contracte.

i

Tanmateix, el producte que I'Ajuntament adquireix es el "seryei oficial", considerat aquest com un
producte unitari i indivisible , independent del cicle productiu del mateix, detallat més amunt.
Per tot aixó, els criteris d'adjudicació que es consideren més adients considerar són els següents:

1. L'oferta
2.
Contracte
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Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o mediambiental vinculant de forma directa amb qualsevol

fase en I'execució d'aquest cicle productiu esdevé una millora qualitativa o quantitativa que cal
ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficag i eficient.
La

justificac¡ó de la divisió en lots

Pel que fa a la possible divisió en lots d'aquest contracte, cal remarcar que els dispositius hardware
de l'Ajuntament son básicament de dos marques com ara IBM i HP. Aixó, juntament amb elfet que el
manteniment qué es pretén contractar es el servei oficial del fabricant, fa que als efectes del que
disposa l'article 99.3 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017, en endavant LCSP, es fa constar
la divisió per lots de I'objecte del present contracte, per la naturalesa de les prestacions sigui possible
entendre aquestes com una realització individual de les mateixes que permeten ser executades de
forma independent. Així mateix la coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte
execució de les prestacions resulta proporcionada per a les finalitats d'interés públic que es
persegueixen en l'execució d'aquest, fet pel qual permet concloure que les prestacions poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
Tanmateix, als efectes del que disposa I'article 99.3 de la LCSP, per facilitar I'accés a les petites i
mitjanes empreses, considerant I'aprofitament individual d'algunes prestacions, I'objecte del
contracte es divideix en els dos lots següents:

i

LOT l: Manteniment d'equips IBM
LOT ll: Manteniment d'equips HP

La relació d'equips a mantenir amb el seus imports de referéncia mensual i les seves dades
d'incorporació al contracte per cada lot, es detallen en la secció 4 d'aquest informe justificatiu.
Com es pot apreciar en aquestes taules no tots els equips tenen la mateixa dada d'incorporació al
contracte pel fet de que molts equips encara hi són en garantía en la dada de comengament del
contracte.
Tanmateix, aquest inventari podrá estar subjecte a variacions al llarg del període de validesa del
contracte, pelfet de que alguns equips puguin esdevenir obsoletes i es decideixi no mantenir-los.
Aquests canvis es comunicaran al proveidor amb la deguda antelació per tal de que es puguin
reflectir en la facturació corresponent.
Per aquestes raons, aquest contracte es fa en la modalitat de preus mensuals, per la qual cosa els
licitadors hauran de presentar las seves ofertes especificant els preus mensuals dels diferents equips
de I'inventari sense excedir, en cap cas, del pressupost base de licitació destinat a aquest equip i
conseqüentment sense que el total de la seva oferta superi en cap cas el total del pressupost base
de licitació del lot corresponent.
La facturació es portará a terme en funció de I'inventari actiu pel període corresponent el qual es
comunicará al proveldor com a mínim dos mesos abans de la emissió de la fac{ura.
Les empreses licitadores podran presentar proposicions a tots els lots en qué es divideix I'objecte del
contracte i podran resultar adjudicatáries de més d'un lot, només en el cas de que siguin partners
oficial dels dos fabricants esmentats (lBM HP), en cas contrari només podran presentar
proposicions pel lot del que siguin partners oficials.

i
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L'empresa adjudicatária haurá de fer un seguiment de la posada en marxa d'aquest contracte i
emetre un informe on s'haurá de especificar el grau de satisfacció del personal técnic de I'Ajuntament
amb el servei prestat per I'empresa fabricant i reflectir en aquest document qualsevol incidéncia que
s'hagi produit durant la posada en marxa del servei.
1.2. Régim jurídic.
El present contracte es qualifica de serveis, de conformitat amb la definició contemplada a l'article 17
de la Llei 912017 , de 8 de novembre de 2017 (LCSP).

Aquest contracte té carácter administratiu i es regeix pel:

.
o
o
¡

Present Plec de Cláusules Administratives Particulars.
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractació púbica.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei de contractes
de les administracions publiques, en tot alló que no sigui contrari al que es preveu a liesmentada
LCSP.

o
o

Reial decret 81712009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 3012007, de 30
d'octubre, de contractes del sector públic

Plec de Cláusules Administratives Generals de I'Ajuntament de I'Hospitalet en alló que no
contradigui la normativa esmentada.

o

Supletóriament s'apliquen les restants normes de dret administratiu
normes de dret privat.

i, en el seu defecte,

les

Cláusula 2. Pressuposú óase de licitació.
El cálcul del pressupost base de licitació s'ha establert en base als preus de mercat que ofereixen les
empreses fabricants. Cal remarcar una vegada més que el producte objecte del contracte es un
servei oficial de manteniment, considerat com un producte indivisible i que per tant el preu de
referéncia és el estipulat per les empreses fabricants.

Aquest pressupost base de licitació determina el límit máxim de despesa de cada lot al qual es
compromet I'Ajuntament. Aquest límit máxim s'ha estimat en funció dels preus mensuals de
manteniment dels equips inclosos en el inventari inicial de cada lot. El pressupost de cadascú dels
equips del inventari s'ha calculat en funció del seu preu mensual i del nombre de mesos que estará
actiu aquest equip en el contracte, contats a partir de la seva dada d'incorporació al contracte. La
majoria d'equips estaran actius a partir de la dada d'inici del contracte, altres equips més nous i que
encara hi són en garantia s'incorporaran al contracte quan finalitzi la mateixa.
Els licitadors hauran de presentar les seves ofertes detallant en les mateixes els preus mensual dels
elements del inventari inicial del lot corresponent, sense sobrepassar en cap cas el pressupost base
de licitació corresponent a aquest equip i sense que el total de la seva oferta sobrepassi el valor del
pressupost de licitació del lot corresponent.

Contracte

de servei manteniment hardware dels equips informátics dels centres de

l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expedient (AS

- 82/2018)

processament

de dades

Pág. 4 de 40

de

Aprovat per lF Junta de Govern Local
En sessió de
iuliol de 2018

María Do
rós Brito
Vicesecretáfia - Secretária Técnica actal. de la
Decret núm.5715/2018, de 23 de juliol

JGL

Cal remarcar, com ja s'ha dit abans, que en el cas de que qualsevol equip es torni obsolet i es
decideixi no mantenir-lo, aquests inventaris podran variar a llarg del cicle de vida d'aquest contracte.

al proveldor per part del personal técnic de
període
I'Ajuntament amb un
mínim de dos mesos d'antelació, per tal de que es puguin reflectir en la
factura corresponent. La valoració a la baixa de l'equip corresponent es fará en base a I'import
mensual d'adjudicació de I'equip corresponent i no pas en base als preus mensuals de referéncia.
Aquests canvis seran comunicats oportunament

El pressupost base de licitació IVA inclós, desglossat en cost directes i indirectes, així com el
desglossament per unitats d'equips a mantenir, es pot veure resumir en les taules (una per cada lot)
que contenen I'informe justificatiu.
LOT l: (equips IBM)
Els preus de referéncia aquest equip al llarg del contracte, es detallen en la següent taula:

Equip

Tlpus

Mod.

N.Série

Preu Mant

IYA(.2l

o/ol

Preu Mant,

IVA exclós
Z Enterprise BC12

2828

FTSÁ Sonorte Tecnieo 7/OS

2828

H06

848CD07

amb IVA

50.233,46

r0.549.03

60.782.49

130.969.56

27.503.61

158.473.17
26.636,92

Enterorise Taoe Controller

3592

J70

78C4331

22.013.98

4.622.94

TS1120 Taoe Drive

3592

E05

7886093

10.047.87

2.1

Entemrise Tape Drive

3592

JlA

7825521

1 1

RS/6000 Rack Sistema

7014

f42

RS/6000 Rack Sistema

7014

r42

Switch FC 40 Dorts

2498

40E

Switch FC 40 oorts

2498

Switch FC 48 Dorts

2498

Switch FC 48 oorts

0.05

12.157.92

.616.25

2.439.41

14.055.66

655E1 BC

2.7't2.12

569.55

3.281.67

655E17C

2.7't2.13

569.55

3.281.68

1076037

3.8r6.50

801.47

4.617.97

40E

1076032

3.816,50

801.47

4.617.97

F48

1041gYF

3.529,04

741,10

4.270.14

2498

F48

1

041 gYX

3.529,03

741,10

4.270.13

DS884

2834

980

75FBT9O

87.986.89

18.477.25

106.464,14

V5000 SFF Control

2078

124

7818193

5.060.06

't.062.61

6.',t22.67

Mant. Software V5010

2078

7818193

914.15

7814065

3.942.26

827.87

781A065

r.590.80

334.07

1.924.87

124

781 81 92

4.411,98

926.s2

5.338.50

DH8

TSCYBRO

2.317,88

486,75

2.804.63

TSCYBRO

13.224.60

2.777.17

't6.001.77

V5000 SFF Expansion

2078

Mant. Soft¡are V50x0 Exo.

2078

V5000 SFF Control

2078

Mant. Software V5010

2078

SVC Storaqe Enqine

2',t45

Mant. Softu¡are SVC

2145

SVC Storaqe Enqine

2145

Mant. Sofuvare SVC

2'145

SVC Storaoe Enoine

2't45

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Softr¡trare SVC

2145

24F

7818192

DH8

DH8

DH8

Total Pressuoost

Contracte

914.17

1

19'1

191

.97

.98

.1 06,1

2

4.770.13

1

.1 06.1

5

TSDBWXO

2.317.87

486,75

2.804.62

TSDBWXO

13.224.60

2.777.'t7

16.001,77

TSDBZPO

2.317.87

486.75

2.804,62

TSDBZPO

13.224,60

2.777.17

16.00't.77

7SDB7ZO

2.317.87

486.75

2.804.62

7gDBZZo

13.224,60

2.777.17

16.001.77

411.986.64

86.517,19

498.503,83
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Els preus de referéncia aquest equip al llarg del contracte, es detallen en la següent taula:
Equio

Part Num.

N.Série

Mod.

lmport Mant

lVA{.2lo/ol

IVA exclós
HP Storageworks P2000-G3 FC Dual Contr.

AP845A

256004B't23

NBD

HP Storageworks P2000-G3 FC Dual Contr.

AP845A

2560178452

NBD

HP P2000 Dual l/O LFF Drive Enclosure

AP843B

256233D209

NBD

HP P2000 Dual l/O LFF Drive Enclosure

AP843B

2S6328D175

NBD

HP P2000 Dual l/O LFF Drive Enclosure

AP843B

256328D202

NBD

HP P2000 Dual l/O LFF Drive Enclosure

AP843B

2S6329D275

NBD

HP MSL4048 2 LTO-6 Ultrium6250 FC

AJO38A

DECTO2O3YY

NBD

HP MSL4048 2 LTO-6 Ultrium6250 FC

AJO38A

DECo150l3Y

NBD

HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit

c0H28A

HUJ7298WD3

NBD

HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit

c0H28A

HUJ7298WED

NBD

HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit

c0H28A

HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit

c0H28A

HUJT3OSWFC

NBD

Proliant D1380 G5

43352542'l

czc7391 LCH

NBD

Proliant DL380 G5

433525421

czc7435L3W

NBD

Proliant DL380 G5

433525421

czc8010FY2

NBD

Proliant 01380 G5

433525421

czc7533PCG

NBD

Proliant DL380 G5

433525421

czc80'toFXV

NBD

Proliant D1380 G5

433525421

czc8041MTL

NBD

Proliant DL380 G5

433525421

czc72621QG

NBD

Proliant DL380 G5

433525-421

czc7292PTT

NBD

Proliant DL380 G6

491 31 6-421

c220185C27

NBD

Proliant D1380 G6

491316421

c220185Cz.8

NBD

Proliant D1380 G6

491316421

c220185C29

NBD

Proliant DL380 Go

491316-421

cz20185CZB

NBD

Proliant DL380 GenS

6/'2106421

c223290007

NBD

Proliant D1380 GenS

642106-421

c22431002H

NBD

Proliant DL380 Gen9

71

9064-821

c23733K9N9

NBD

Proliant DL380 Gen9

719064-821

c2J8180127

NBD

Proliant DL380 Gen9

719064-821

c2J818012V

NBD

Proliant DL380 Gen9

719064-8.21

c2J818012W

NBD

HUJ73O8WG
N

lmport mant.
amb ¡VA

3.771.60 €

792.04€

4.563.64 €

3.771.60 €

792.04€

4.563.64

1.412,60

296,65 €

1.709.25 €

€.

€

1.412.60 €

296.65

€

1.709.25 e

1.412.60 €

296.65

€

1.709.25

't.4'12.60 €

296.65

€

1.709.25 €

6.000.00 €

1.260.00 €

7.260.00 €

6.000,00 €

1.260,00 €

7.260.00 €

3.024.00 €

635,04 €

3.659.04 €

3.024.00 €

635.04 €

3.659.04 €

3.024.00 €

635,04 €

3.659.04 €

3.024.00 €

635,04 €

3.659.04 €

3.024.00 €

635.04 €

3.659.04 €

3.024.00 €

635,04 €

3.659.04 €

3.024,00 €

635.04

€

3.659,04 €

3.024.00 €

635.04

€

3.659.04 €

2.736.00 €

574.56

€

3.310.56 €

2.736.00 €

574.56 €

3.310.56 €

2.736,00 €

574,56

€

3.310.56 €

2.736.00 €

574.56

€

3.3't0.56 €

6.000.00 €

1.260.00

€

7.260.00 €

6.000.00 €

1.260.00 €

7.260.00 €

2.658,00 €

560.28

€

3.228.28€

1.624.00 €

341.04 C

1.965.04 €

€

341.04 C

1.96s.04 €

1.624,00 €

341.04 €

1.965.04 €

€.

NBD

1.624.00

Servidors Xeon E3-1220 V5 3.0GHz
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2.552,00€ | 535,92€

| 3.087,92€

La quantia d'aquest contracte es determina en funció dels preus mensual següents:

LOT l: (equips IBM)
Equip

Tipus Mod. N.Série

Z Entemrise BC12
ETS4 Sooorte Tecnico

2828

ZOS

H06

848CD07

2828

Preu/Mes

Num

tvA
exclós

Mesos

1.046.53

48

2.728.53

48

Enterprise Taoe Controller

3s92

J70

78C4331

458,62

48

TSl 120 Tape Drive

3592

E05

7886093

209,33

48

Enterprise Tape Drive

3592

J1A

7825521

242.O1

48

RS/6000

Sistema

7014

T42

655ErBC

56.50

48

RS/6000 Rack Sistema

7014

T42

655E17C

56.50

48

Switch FC 40 oorts

2498

40E

1076037

79.51

48

RacJ<

Switch FC 40 Dorts

2498

40E

't076032

79.51

48

Switch FC 48 Dorts

2498

F48

1041gYF

73,52

48

Switch FC 48 ports

2498

F48

104'tgYX

73.52

48

DS884

2834

980

75FBT9O

3.258.77

27

V5000 SFF Control

2078

'124

781 81 93

180.72

28

Mant. Soft¡vare V5010

2078

781 B1 93

32.65

28

V5000 SFF Exoansion

2078

781A065

140.80

28

Mant. Software V50x0 Exo.

2078

781A065

56.81

28

V5000 SFF Control

2078

124

7818',t92

't57.57

28

Mant. Software V5010

2078

7818192

32.65

28

SVC Storaqe Enoine

2145

DH8

TSCYBRO

85,85

27

Mant. Softrare SVC

2'145

TSCYBRO

489.80

27

SVC Storaqe Enqine

2't45

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaoe Enoine

2'145

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Software SVC

2145

24F

DH8

DH8

DH8

TSDBWXO

85,85

27

78DBlM(o

489,80

27

78DBZPO

85.85

27

TSDBZPO

489.80

27

78DB7Z0

85.85

27

780BZZ0

489.80

27
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LOT ll: (equips HP)
Eouio

HP

Part Num.

N.Série

Mod.

2560048123

NBD

Preu/Men.

N.M.

Storageworks

P2000-G3 FC Dual AP845A
Contr.

78.58

48

78,58

48

29,43

48

29,43

48

29.43

48

29.43

48

125,00

48

125,00

48

(1

48

t')

48

c)

48

(.)

48

FIP

Storageworks
P2000-G3 FC Dual
Contr.
HP P2000 Dual l/O
LFF
Drive
Enclosure
HP P2000 Dual l/O
Drive
Enclosure
HP P2000 Dual l/O
Drive
Enclosure
FtP PZ0U0 Uuat vO
LFF
Drive
Enclosure

LFF

LFF

AP845A

AP843B

AP843B

AP843B

AP843B

25601 78452

256233D209

2S6328D't75

2563280202
256329D27s

NBD

NBD

NBD

NBD

NBD

HP

MSL4O48 2
LTO-6 Ultrium6250 AJO38A

DECTO2O3YY

NBD

FC

f1P Mttl-4u4ó

2

LTO-6 Ultrium6250

AJO38A

DEC01 501 3Y

NBD

FC

HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive
Kit
HPE MSL LTO.6
Ultr 6250 FC Drive

c0H28A

c0H28A

HUJ7298WD3

HUJ7298WED

NBD

NBD

K¡t

HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive

c0H28A

HUJT3OSWGN

NBD

Kit

HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive
Kit

c0H28A

HUJT3OSWFC

NBD

Proliant DL380 G5

433525-421

czc7391 LCH

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G5

433525-421

czc7435L3W

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc8010FY2

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc7533PCG

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G5

43352542',|

czcSoloFXV

NBD

63,00

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc8041MTL

NBD

63,00

48

Proliant DL380 G5

433525-421

czc72621QG

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc7292PTr

NBD

63.00

48

Proliant DL380 G6

491316421

cz.20185C27

NBD

57,00

48

Proliant D1380 G6

49131642',1

c220185Cz.8

NBD

57,00

48

Proliant D1380 G6

491316421

c220185C29

NBD

57.00

48

Proliant DL380 Go

49131642',1

cz20185CZB

NBD

57.00

48

642't06421

c223290007

NBD

125.00

48

642106421

c22431002H

NBD

125.00

48

719064-8.21

c23733K9N9

NBD

16,00

23

Proliant

DL380

GenS

PTOIIANI

ULJóU

GenS

Proliant
Gen9

DL380

1
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Proliant

DL380

Gen9

7't9064-B21

czJ8180127

L'Ajuntament no está obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats de serveis
adquirides siguin inferiors a les unitats previstes inicialment, pel la qual cosa, I'Ajuntament no resta
obligat a exhaurir I'import adjudicat, sinó que ho fará en funció de les unitats de serveis realment
consumides.
La quantitat indicada en el parágraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra máxima per
sobre de la qual s'estimará que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació. Els
licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant
l'lVA a aplicar mitjangant partida independent.

En tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referéncia establert com a preu máxim
resultaran excloses per superar el tipus de licitació.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. I comprén la totalitat del
contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta
implícits tots aquells conceptes previstos a I'art. 100 i concordants de la LCSP.

Cl áusu I a 3. lm putació

pressupos t m unici pal.

Aquest contracte, per la duració de la seva execució, comporta que la seva despesa s'imputi a
diferents exercicis pressupostaris.
La despesa corresponent a I'exercici 2018 i que només cobreix I'import corresponent al termini
d'execució d'aquest exercici, es fará efectiva amb cárrec a la partida que consta al certificat de
retenció de crédit núm. 180032603 de data 20 de juny de 2018 emés per la Intervenció General.
LOT
Any

l:

(equips IBM)
Mesos

Económic

Programa

Orgánic

lmport net

%

lmport IVA

lmport total

IV
A
20'18

5

216.00.00

9205

06

43.173.94C

21

9.066.53 €

52.240.47 €

Per als exercicis successius, la despesa corresponent anirá amb cárrec al /als pressupost
partida/es següenUs:
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Any

Mesos

Económic

Programa

Orgánic

lmport net

o/o

lmport IVA

lmport total

IV

A

2019
2020

12
12

2021

12

102.996.66 €
102.996,66 €
102.996,66 €

2022

7

Total

€
€
€
e

59.822.72€

21
21
21
21

21.629.30
21.629.30
21.629.30
12.562,77

411.986.04 €

21

86.517.19 €

lmport total

124.625.9n€
124.625.96 €

't24.625.9ñ€
72.385,49C
498.503,83 €

498.503.83 €

El desglossament per mesos s'ha fet tenint en compte el numero natural de dies de cada mes (per
fer-ho coincidir amb el desglossament que fa IBM)

LOT 2: (equips HP)

La despesa corresponent a I'exercici 2018 i que només cobreix l'import corresponent al termini
d'execució d'aquest exercici, es fará efectiva amb cárrec a la partida que consta al certificat de
retenció de crédit núm. 18003320T de 25 de juny de 2018, emés per la Intervenció General.
Any

Mesos

Económic

Programa

Orgánic

lmport net

o/o

lmport IVA

lmport total

IV

A

20't8

5

216.00.00

9205

9.364,96 €

06

1.966.64 €

21

11.331.60 €

Per als exercicis successius, la despesa corresponent an¡r¿ amb cárrec al /als pressupost

i

partida/es següent/s:

lmport net

Any

Mesos

2019
2020

12

22.475.90€

12

22.475.90€.

2021

12

22.475.90€

2022

7

13.110.94 €
89.903.60 €

Económic

Programa

Orgánic

%
IV

lmport IVA

lmport total

A

Total

lmport total

21
21
21
21
21

4.719.94C
4.719.94 C
4.719,94 C

27.195.84€
27.195.84€
27.195.84C

2.753.30C

15.86/..24€

18.879.76 €

108.783.36 €

108.783,36 €

El desglossament per mesos s'ha fet considerant 12 mesos de 30 dies.

En els supósits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d'interés públic, només amb el trámit d'audiéncia, i I'informe de la
lntervenció.
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Atés que el present contracte comporta despeSés de carácter plurianual, la seva autoritzaciÓ o
realització se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

Gláusula 4. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així
com les seves possibies modificacions i prórrogues, el valor estimat del contracte sense incloure
publicitat
I'lmpost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la
és el següent: 494.383,97 Lot I més 107.884,32 Lot ll, total602'268,29 euros.

l:

LOT

(equips IBM)

El valor estimat del contracte és

de: 494'383,97

Modificacions

€.

Suma

Any

Pressupost Net

2018

43.173.94€

43.173.94C

2019

102.996.66 €

102.996.66 €

2020

102.996,66 €

102.996,66 €

2021

102.996,66 €

102.996.66 €

2022

59.822.72C

59.822.72€

411.986,04 €

Total

82.397,33 €

82.397,33 €

82.397.33 €

494.383.97 €

El desglossament per mesos s'ha fet tenint en compte el numero natural de dies de cada mes (per
fer-ho coincidir amb el desglossament que fa IBM)

LOT 2: (equips HP)
El valor estimat del contracte és

Modificacions

Pressupost Net

Anv

de: 107.884,32€.
Suma

2018

9.364,96e

9.364.96 e

2019

22.475,90€

22.475-90e

2020

22.475,90 e

22.475.90 €

2021

22.475.90

22.475.90e

2022

Total

l3.l

€.

l3.l

10.94

89.903.60 €

10.94 €

l7.980,72e

t7.980.72 e

17.980.72 e

t07.884.32 €

El desglossament per mesos s'ha fet considerant 12 mesos de 30 dies.
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cláusula 5. Termini de vigéncia del contracúe ipossró les prórrogues,
5.1. El termini de durada del contracte será de 4 anys. L'inici de I'execució en funció dels equips
será:

Lot 1: (equips IBM)
Equip

Tipus Mod. N.Série

Data lnici

Num
Mesos

Z Enterprise BC12

2828

ETS4 Soporte Tecnico ZOS

2828

Enterprise Taoe Controller

3592

J70

TS1120 Tape Drive

3592

Enterprise Tape Drive

H06

848CD07

Inici contrac{e

48

Inici contracle

48

78C4331

Inici contracle

48

E05

7886093

lnici contracte

48

3592

J1A

7825521

Inici contracte

48
48

RS/6000 Rack Sistema

7014

T42

655E1 BC

Inici contracte

RS/6000 Rack Sistema

7014

T42

655E17C

Inici contracte

48

Switch FC 40 Dorts

2498

40E

1076037

In¡ci contracte

48

Switch FC 40 oorts

2498

40E

1076032

Inici contracte

48

Switch FC 48 ports

2458

F48

1041gYF

lnic¡ contracte

48

Switch FC 48 ports

2498

F48

1041gYX

ln¡ci contracte

48

D5884

2834

980

75FBT9O

V5000 SFF Control

2078

124

Mant. Sofhrare V5010

2078

V5000 SFF Exoansion

2078

Mant. Software V50x0 Exo.

2078

V5000 SFF Control

2078

Mant. Software V5010

2078

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaqe Enqine

2145

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Software SVC

2145

24F

124

DH8

DH8

DH8

DH8

10t05t2020

27

781 B1 93

08t04t2020

28

781 81 93

08104t2020

28

7814065

08t04t2020

28

7814065

08t04t2020

28

781 81 92

08t04t2020

28

7818192

08t04t2020

28

TSCYBRO

21t05t2020

27

TSCYBRO

21105t2020

27

TSDBWXO

21t05t2020

27

TSDBWXO

21t05t2020

27

TSDBZPO

21t05t2020

27

TSDBZPO

21t05t2020

27

7gDBZZo

21t05t2020

27

7gDBZZo

2'v05t2020

27

Total Pressupost

Lot 2: (equips HP)
Eouip

HP

Part Num.

N.Série

Mod.

2560048123

NBD

N.M.

Storageworks

P2000-G3 FC Dual AP845A
Contr.

HP

Data inici

Storageworks
AP845A
P2000-G3 FC Dual

2560178452

NBD

Inici contrac{e

48

Inici contracte

48
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Contr.

HP P2000 Dual l/O

LFF

Drive

AP843B

2S6233D209

NBD

Enclosure

lnici contracte

48

lnici contrac{e

48

lnic¡ contracte

48

lnici contracle

48

lnici contracle

48

lnici contracte

48

Inici contracte

48

lnici contracte

48

lnici contracte

48

ln¡c¡ contracte

48

HP P2000 Dual l/O

LFF

Drive

AP8438

256328D175

NBD

Enclosure

HP P2000 Dual

LFF

UO

Drivc AP843B

256328D202

NBD

Enclosure

HP P2000 Dual l/O
LFF
Enclosure

Drive

AP843B

256329D275

NBD

HP

MSL4O48 2
LTO-6 Ultrium6250 AJO38A

DECTO2O3YY

NBD

FC

HP

MSL4O48 2
LTO-6 Ultrium6250 AJO38A

DEC01 501 3Y

NBD

FC

HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive

c0H28A

HUJ7298WD3

NBD

Kit
HPE

MSL

LTO-6

Ultr 6250 FC Drive c0H28A

HUJ7298WED

NBD

Kit

HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive
Kit
HPE MSL LTO-6
Ultr 6250 FC Drive
Kir

c0H28A

c0H28A

HUJT3OSWGN

HUJT3OSWFC

NBD

NBD

Proliant DL380 G5

433525421

czc739lLCH

NBD

lnici contracte

48

Proliant DL380 G5

43352542'l

czc7435L3W

NBD

lnici contracle

48

Proliant DL380 G5

43352542'l

czc8010FY2

NBD

lnici contracie

48

Proliant DL380 G5

433525-421

czc7533PCG

NBD

lnici contracte

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc8oloFXV

NBD

lnici contracte

48

Proliant DL380 G5

43352542',l

czc8041MTL

NBD

lnici contracle

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc72621AG NBD

Inici contracle

48

Proliant DL380 G5

433525421

czc7292PTf

NBD

lnici contracle

48

Proliant DL380 Go

491316421

cz20't85cz7

NBD

Inic¡ contracte

48

Proliant DL380 G6

4913't6-421

c220185Cz.8

NBD

lnici contracle

48

Proliant DL380 G6

491316421

c220185Cz9

NBD

ln¡c¡ contracte

48

Proliant DL380 Go

491316421

cz20185CZB

NBD

lnici contracle

48

Proliant

6/.2106421

c223290007

NBD

lnici contracle

48

642106421

c2243't002H

NBD

lnici contracte

48

719064-82l

c23733K9N9

NBD

24t08t2020

23

719064-821

c2J8180127

NBD

11t05t2021

14

719064-821

c2J818012V

NBD

1'vo5t2021

14

719064-821

c2J818012W

NBD

't'U05t2021

14

20t05t202'l

14

20t05t2021

14

20t05t2021

14

DL380

GenS

Proliant
GenS
Proliant
Gen9
Prol¡ant
G¡¡nQ
Proliant

DL380
DL380
DL380
DL380

Gen9

Prol¡ant

DL3E0

Gen9

Servidors Xeon E31220VS 3.OGHz
Servidors Xeon E31220V5 3.0GHz
Lenovo

ThinkSystem
DS4200
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Aquest termini comenga a comptar des de I'endemá de la seva formalització.

"Els terminis de manteniment en mesos pels equips que entren en manteniment al llarg del
contracte mostrats a les taules anteriors són aproximats ja que depenen de la data d'iniói del
contracte; en tot cas cal tenir en compte que, excepte pels casos de baixes per obsolescéncia, cal
contemplar que tots els equips estiguin en manteniment fins a la data de fi del contracte."
5.2. Per les prestacions objecte del contracte no pot ser objecte de prórroga.
Sens perjudici de l'anterior, en el cas d'incidéncies resultants d'esdeveniments imprevisibles per a
l'órgan de contractació produTdes durant el procediment d'adjudicació del futur contracte posierior
a aquesta licitació, es pot prorrogar I'actual contracte fins que comenci I'execució del nou contracte
de conformitat amb el que preveu l'art. 29 de la LCSP i pel termini máxim de 9 mesos sempre i
quan s'hagi publicat la nova licitació amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la
finalització del contracte.

Ctáusula 6. Órgan de contractació. Expedient de contractació

i

procediment d'adjudicació

6.1.- L'órgan de contractació és la Junta de Govern Local.
6.2.- L'expedient de contractació s'adjudicará mitjangant tramitació ordinária.
6.3.- La contractació, que es tramitará de forma ordinária i está subjecte a regulació harmonitzada
es durá a terme mitjangant procediment obert i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació, en
virtut d'alló que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

Cláusula 7. PeÉil del contractant. Publicitat de la licitació.
L'anunci de licitació per aquesta contractació es publicará en el PERFIL DE CONTRACTANT de
l'Ajuntament de L'Hospitalet, amb les condicions iterminis establerts als articles 135 ¡156 de la
LCSP.

Altractar-se d'un procediment harmonitzat, es publicará en el DOUE.
Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present contractació, així com

la composició de la Mesa de Contractació s'ha d'accedir al Perfil de contractant a través de
I'adrega següent:
httDs://contractaciopublica.qencat.caUecofin
rd=hospitalet&idCap= 1 8437529&ambit

pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&kevwo
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Tota la documentació esmentada estará disponible en el perfil del contractant des del dia de la
publicació de I'anunci de licitació.
L'acte d'adjudicació es publicará en el perfil del contractant en el termini de 15 dies naturals,
d'acord a I'article 151 de la LCSP.
La formalització del contracte juntament amb el corresponent contracte també es publicará en el
perfil del contractant ien el DOUE en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar de la
data de la formalització.
Cláusula 8. RegursÍús de capacitat, aptitud

i

solvéncia dels licitadors.

8.1. Gapacitat per contractar

l.

Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no
estiguin incorregudes en cap dels supósits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a
la legislació vigent.
L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb I'objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb
elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
I'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
I'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.
2. D'acord amb el que disposa I'article 69 de la LCSP, també poden participar en aquesta licitació
les unions d'empreses que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que
sigui necessária formalitzar-les en escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidáriament davant I'Administració i han de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d'una quantia significativa. Els
empresaris que desitgin concórrer a aquesta licitació integrats en una UTE hauran d'indicar els
noms i circumstáncies dels que la constitueixen, la participació de cadascú, així com el compromís
de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicataris del contracte.

3.

Les empreses que hagin participat en I'elaboració de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que
la seva participació no falseja la competéncia, d'acord amb elque disposa I'article 70 de la LCSP.
Els/les licitadors/es hauran de acreditar necessariament la seva condició de partner oficial de
l'empresá fabricant corresponent (lBM). Per al Lot l.
Els/les licitadors/es hauran de acreditar necessariament la seva condició de partner oficial de
I'empresa fabricant corresponent (HP). Per al Lot ll.
8.2 Solvéncia econdmica i financera:
El licitador haurá de disposar de la solvéncia económica i financera següent:
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Solvéncia económica i financera:

¡

Els/les licitadors presentaran el volum anual de negocis en l'ámbit a qué es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de les
dates de constitució o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentació de les ofertes ha de
ser com a mínim d' un import del valor estimat del contracte, d'acord el que estableix
I'article 87 de la LCSP

. A més l'empresa adjudicatária

aportará el certificat d'asseguranga d'indemnització per
riscos professionals expedit per I'assegurador on constin els riscos assegurats i la data de
venciment de l'asseguranga, així com el compromís de la seva renovació o prórroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execució del contracte. per
import mínim del valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica i professional:

Les empreses adjudicatáries (partner) presentaran una relació dels principals serveis o treballs
realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen I'objecte del contracte en el curs
dels tres últims anys, ha de ser com a mínim de 346.068,78 euros, en qué s'indiqui I'import, la
data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar i amb
independéncia dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigéncia
del contracte disposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella entitat,
Lot ll (equips HP)
Solvéncia económica i financera:

.

Els/les licitadors presentaran el volum anual de negocis en l'ámbit a qué es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims anys disponibles en funció de les
dates de constitució o d'inici d'activitats de I'empresari i de presentació de les ofertes ha de
ser com a mínim d' un import del Valor estimat del contracte, d'acord el que estableix
I'article 87 de la LCSP

. A més l'empresa adjudicatária

aportará el certificat d'asseguranga d'indemnització per
riscos professionals expedit per l'assegurador on constin els riscos assegurats i la data de
venciment de I'asseguranga, així com el compromís de la seva renovació o prórroga que
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execució del contracte. per
import mínim del valor estimat del contracte.

Solvéncia técnica i professional:

Les empreses adjudicatáries (partner) presentaran una relació dels principals serveis o treballs
realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen I'objecte del contracte en el curs
dels tres últims anys, ha de ser com a mÍnim de 75.519,02 euros, en qué s'indiqui I'import, la data
i el destinatari, públic o privat dels mateixos.
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S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvéncia necessária mitjangant la solvéncia i
recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supósit de prohibició per contractar i amb
independénc¡a dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigéncia
del contracte disposará efectivament dels mitjans i solvéncia d'aquella entitat.
Cláusula 9. Pr*entació de proposicions.
9.1. Les proposicions es presentaran en eltermini de 30 dies comptats des de la data d'enviament
de I'anunci de licitació a I'Oficina de Publicacions de la unió Europea.

Així mateix I'anunci de licitació es publicará en el perfil del contractant per a que en el termini 30
dies naturals a comptar des de la data d'enviament de I'anunci de licitació a I'Oficina de
Publicacions de la unió Europea, es presentin les proposicions.

9.2. Les proposicions s'hauran de presentar mitjangant I'eina de Sobre Digital, integrada en

la

Plataforma de Serveis de Contractació Pública, accessible a I'adrega web següent:

https://contractaciopublica.gencat.caUecofin pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&kevwo
rd=hospitalet&idCap= 1 8437529&ambit=
No obstant i pel supósit que hi hagi alguna incidéncia que impossibiliti la presentació electrÓnica,
el servei de contractació així ho indicará en el perfil del contractant atorgant, si s'escau, un termini
de prórroga del termini de presentació de proposicions als efectes de que els licitadors presentin
les seves ofertes de forma presencial en I'oficina del Registre General de I'Ajuntament de
I'Hospitalet ubicada al Carrer Josep Prats, número 2, 08901 I'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Si l'últim dia és inhábil s'entendrá pronogat fins al primer dia hábil següent. La presentació en
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en un dia inhábil s'entendrá realitzada en la
primera hora del primer dia hábil següent. La presentació en dia inhábil es consideraran
presentats anteriors, segons el mateix ordre, als que van ser el primer dia hábil posterior.
9.3. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap pretext.

9.4. L'esmentada documentació haurá de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrónicament, en dos sobres, en els termes següents:

Totaladocumentacióapresentarpels|icitadorss'inclouráen@.
SOBRE NÚM.1
El formulari normalitzat de Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), mitjangant el qual els
licitadors declaren la seva capacitat, la seva solvéncia económica, financera i técnica de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; que no es troben incurses en cap
prohibició de contractar, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en
aquest plec.

El DEUC s'ha de signar per I'empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. A més,
les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s'escau, la informació relativa a la persona o
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació.
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Les empreses licitadores poden emplenar el Formulari del DEUC utilitzant el servei en línia de la
Comissió Europea. Per obtenir el document DEUC, el licitador haurá d'anar al servei en línia de la
Comissió Europea

En el supÓsit que l'oferta es presentés per una UTE, haurá d'acompanyar a la declaració
responsable el compromÍs de constitució de la unió. A més hauran de presentar un DEUC per
separat.
En el cas que l'empresa licitadora recorri a la sotvéncia i mitjans d'altres empreses, ha d'indicar
aquesta circumstáncia en el DEUC i s'ha de presentar altre DEUC per separat per cadascuna de
les empreses a la solvéncia de les quals recorri.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del
termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte.
Les empreses licitadores inscrites en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat
(ROLECE), indicaran en I'apartat corresponent del DEUC que la informacíó es troba en et Registre
corresponent. Només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aqirests
registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.

i

Només per a empreses estrangeres quan el contracte s'executi en territori espanyot: la
participació en la licitació comporta la submissió del licitador i de I'adjudicatari a la jurisüiccíó dets
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéñcies que, de manera directa
o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional
estranger que pogués correspondre al licitador.
L'acreditació dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el
DEUC, I'haurá d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver
presentat I'oferta més avantatjosa económicament, amb carácter previ a I'adjudicació.
Els licitadors s'obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d'adjudicació, tota la
documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici d'alló establert a-la cláusula 13,1
del present Plec.

SOBRE NÚM.2

La proposició económica degudament signada, basada en el preu, i altres criteris avaluable
mitjangant criteris quantificables per l'aplicació de fórmules matemátiques i que haurá d'ajustar-se
al model que s'indica en I'annex I d'aquest plec administratiu.
Cláusula 10. Criteris de valoració de tes oferfes relatives

a millor* del

cicle de vida i/o

ad m i ssi b i I itat de va ri ants.

Atenent al cicle de vida de I'objecte del contracte, els criteris a tenir en compte a I'hora de
considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot
seguit s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:
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Els criteris vincutats a I'objecte del contracte avaluables de forma automática i que serviran
de base per a t'adjudicació del contracte pels lots I i ll són els següents:
Total puntuació criteris de forma automática: fins a f 00 punts, distribuits de la següent manera:
10. 1. Oferta económica (de 0 a 90 punts))
La puntuació de cada oferta es calculará m'itjangant els següents criteris:

.
.

0 punts per a un import igual al tipus licitatori
Resta d'ofertes segons la següent fórmula:
Pi= MáxPunts . Ofmin / Ofi
Pi= puntuació de I'element per I'oferta que es valora
Ofi : import de I'element a I'oferta que es valora
Ofmin : import de la millor oferta económica presentada
element

o oferta mínima per aquest

En aquest cas es substituirá MáxPunts por el seu corresponent valor (90 punts)

Als efectes d'aquest cálcul, es consideraran les ofertes económiques en la seva totalitat para cada
lot; és a dir, com el sumatori dels preus unitaris ofertats per a cada lot.
10.2 Altres criteris de qualitat dels servei postvenda: de 0 a 10 punts

Les millores aportades en cadascun dels següents apartats obtindrá una puntuació máxima de
punt fins a un total de 10 punts.

.

1

Per cada informe de seguiment addicional sobre la qualitat del servei, al llarg de la vida del
contracte, a més del informe postvenda estipulat, s'assignará un punt fins a un máxim de 10
punts.

10.3. Parámetres per a considerar ofertes anormalment baixes.
De conformitat amb el previst a I'art. 149 de la Llei 912017 i, als efectes de considerar les ofertes
anormalment baixes quan s'hagin determinat una pluralitat de criteris, es considera adient establir
els següents parámetres objectius referits a I'oferta considerada en el seu conjunt:

.

Quan concorri fins a tres licitadors, les que siguin inferiors en més d'un 25o/o del pressupost
base de licitació.

.

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferior en més d'un
aritmética del percentatge de baixa de les ofertes presentades.

2Oo/o

de la mitja

A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada aplicat els parámetres indicats

i,

detectada/es lales oferta/es que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es requerirá alls
licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.

Els licitadors disposaran de 3 dies hábils per justificar les seves ofertes. El termini comengará a
comptar a partir del dia següent a la notificació de I'enviament del requeriment que efectuará el
Servei de Contractació.
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El requeriment s'enviará per correu electronic adregat a la bústia electrónica indicada pel
contract¡sta' Així mateix, el contractista també haurá d'enviar la justificació requerida al corieu
corporat¡u municipal contractacio@l-h.cat. la qual haurá d'anar dégudament signada, en tot cas
digitalment.
La justificació presentada será estudiada i analitzada pels serveis técnics municipals especialitzats

en I'objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que será eÉvat a ia mesa de
contractació per a la seva valoració i, si s'escau, acceptació o rebuig motivat de l'oferta.
En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa a la subcontractació,
incompleixin les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral, ja siguin
derivades de normativa nacional o internacional, inclosos els incompliments dels convenis
sectorials utilitzats com a referéncia per establir el pressupost base de licitació.

La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termini establert
comportará I'exclusió de l'oferta del procediment d'adjudicació.
10.4. Criteris de desempat.

Si hagués empat entre diferents ofertes, l'ordre de prelació aplicable será el següent, aplicant-se
de forma successiva en cas que persisteixi I'empat entre les ofertes.

10 Les proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa.
a la promoció i
persones
la
Llei
4412007 de 13
social,
regulades
en
inserció laboral de
en situació d'exclusió
de desembre per a la regulació del régim de les empreses d'inserció.
20 Les proposicions presentades per les empreses dedicades específicament

3o Si es presenten ambos criteris, tindrá preferéncia el criteri dels treballadors en discapacitat.

Si diversos licitadors igualen aquest percentatge, es proposará com a adjudicatari qui disposi
d'un major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
40 Si persisteix I'empat es dirimirá mitjangant sorteig.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat esmentats será aportada pels licitadors en
el moment en que es produeixi l'empat.

Cláusula 11. Mesa de contractació, comité d'experts i organisme técnic especialiEat
La mesa de contractació estará constituida per:

TITULARS
PRESIDENT/A: Tinenla d'Alcaldia titular de l'Area o regidor/a de govern amb competéncies en
matéria de contractació, segons estableixi el Decret de I'Alcaldia de divisió de I'administració
municipal.
VOCALS:
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Titular de I'Assessoria Jurídica.
Titular de la lntervenció General Municipal.
SECRETARI/A: Actuará formant part de la Mesa de Contractació permanent, amb veu perÓ sense
vot, el/la cap de SecciÓ de Contractació
SUPLENTS

PRESIDENT/A: Podrá ser substituil en cas d'abséncia, vacant, malaltia, supléncia o impossibilitat
legal per actuar, per qualsevol altre tinenUa d'alcaldia o regidor/a de govern a designar per aquest

VOCALS:
1. Els lletrats/des adscrits a I'Assessoria Jurídica
2. Per la lntervenció general, d'acord amb la designació efectuada a proposta de la Interventora
general, els següents funcionaris i per aquest ordre:

-

ElViceinterventor-funciócomptable

El/La Cap de Serveide Control Intern
El/La Cap de la Unitat Fiscal
El/La Cap de Serveis de Comptabilitat

SECRETARI/A: El/La Cap de Serveis de Contractació i Patrimoni
superior en dret adscrit del Servei municipal de Contractació.

o un funcionari/a

técnic/a

Cláusula 12. Obertura de proposicions

Amb I'antelació necessária a la data d'obertura de proposicions, el Servei de Contractació de
I'Ajuntament de L'Hospitalet requerirá als licitadors que hagin presentat la seva proposició, per tal

que introdueixin el codi facilitat des de la Plataforma de Contractació de la Generalitat que permet,
amb carácter previ a I'obertura, la desencriptació del sobre o sobres que han de ser objecte de
I'obertura per la Mesa de Contractació. Será obligatori pel licitador efectuar aquesta operació que
haurá de realitzar diligentment en el termini que se li indiqui. El no introduir el codi per causes
imputables al contractista que tingués com a efecte I'impediment de I'obertura per part de la Mesa
de Contractació, que obligués a la suspensió de I'acte d'obertura o a la suspensió del
procediment licitatori, determinará responsabilitat d'aquest i, en funció de les circumstáncies
concorrents, I'Ajuntament podria tenir per retirada la seva oferta amb els efectes legals que se'n
poguessin derival''
En acte privat, la mesa procedirá a I'obertura del sobre núm.

ldigital i qualificará el DEUC.

En el cas que detecti un DEUC incorrecte o que no s'ajusta al previst en aquest plec, s'admetrá
I'oferta condicionada a que l'esmeni en el termini de tres dies hábils següents a la notificació del
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requeriment que li efectuará el Servei de Contractació adregat al correu electrónic corporat¡u
del
licitador.
Transcorregut el termini indicat sense que el licitador esmeni la declaració responsable
será
exclÓs del procediment d'adjudicació. També resultará exclós si I'esmena no s'ha realitzat
correctament sobre els aspectes detectats préviament com incorrectes.

A continuació en acte públ¡c, es llegiran els acords de la mesa adoptats sobre l'admissió o
inadmissió de les empreses licitadores i els possibles requeriments á'esmena de declaració
responsable i seguidament s'obriran el sobres núm.2 digital i llegiran les propostes avaluables
de forma automática.

En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no
s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i classificar les ofertes, i fará la
proposta d'adjudicació a favor del licitador que hi hagi obtingut la millor puntuació d'acord
amb els
criteris de valoració i les millores ofertades; tot aixó, senJ perjudici del procediment que caldrá
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d'anormaliiat, d'acoró amb el que es disposa
a la cláusula 10.3 d'aquests plecs.
En la mateixa sessió, la mesa de contractació, prévia exclusió, si s'escau, de les ofertes que no
s'ajustin als requeriments d'aquest plec, procedirá a avaluar i ctassificar les ofertes, i fará la
proposta d'adjudicació a favor del licitador que hi hagi obtingut la millor puntuació d'acord amb els
criteris de valoració i les millores ofertades; tot aixó, senJ perjudici del procediment que caldrá
seguir si es detecten ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, d'acord amb el que es disposa
a la cláusula 10.3 d'aquests plecs.

El lloc, dia i hora de I'obertura del/s sobre/s es publicará en
antelació mínima de tres dies hábils.

el perfil de contractant amb

una

Cláusula 13. Adjudicació del contracte
13.1. El licitador proposat com adjudicatari abans de I'adjudicació idins det termini de 10 dies
hábils comptadors des de I'endemá de la recepció del requeriment que preveu I'article 150.2 LCSP
haurá de:
Acreditar la constitució de la garantia definitiva, (cas de ser exigida i ttevat que s'instrumenti
mitjangant retenció en el preu).
Presentar els documents següents:

a.La documentació que acrediti la personalitat de I'empresari, mitjangant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actul en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica,
a més del seu DNl, haurá d'aportar I'escriptura de nomenament de cárrec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i I'escriptura de constitució o
d'adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en qué consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d'estar inscrits en el corresponent Registre quan I'esmentada inscripció els sigui exigible.
En el cas que no ho fos, la capacitat d'obrar s'acreditará mitjangant I'escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el
corresponent registre oficial.
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Les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Euiopea o dels Estats
signataris de I'acord sobre l'Espai Económic Europeu hauran d'acreditar la seva capacitat
d'obrar, en els termes d'alló que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjangant la
inscripció en els registres comercials o professionals que s'estableixen a I'annex I del
RGLCAP.
La capacitat d'obrar de la resta de les empreses estrangeres s'acreditará de conformitat
amb elque disposen els articles 68 ¡ 84 de la LCSP.
b.Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social, llevat que I'Ajuntament de I'Hospitalet disposi
d'aquests actualitzat.
documentació que acrediti l'habilitació professional, la solvéncia econÓmica i financera
técnica o professional, en els termes de la cláusula I present Plec.

c. La

i

d.La documentació acreditativa de la resta de circumstáncies consignades en lalles
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.

Aquelles empreses que estiguin inscrites en el Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de I'Administració Generalde l'Estat restaran eximides de presentar la documentació
referida si consta en el Registre de Licitadors.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s'entendrá que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirá I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclÓs, en
concepte de penalitat, i es procedirá en els termes assenyalats a I'article 150 de la LCSP.

I 3.2. Termini

d'adjudicació

L'adjudicació es realitzará dins el termini de
ofertes rebudes.

2 mesos a comptar des de la data d'obertura de les

13.3. L'acord de l'órgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta d'adjudicació de la Mesa de
contractació, excepte en els casos següents:

a)

Si la proposta de la Mesa de contractació s'ha efectuat amb infracció de I'ordenament jurídic.
Resta exceptuat el supósit que la infracció afecti exclusivament el licitador en favor del qual es
realitzi la proposta; en aquest cas, I'adjudicació s'haurá de fer a favor de la següent proposició
económicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d'acord amb I'ordre de
classificació de les proposicions presentades i acceptades.

la

proposició no pot ésser
complerta com a conseqüéncia de qué inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest
cas, es donará audiéncia al licitador que I'hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i
precisi les condicions de la seva oferta, i se sol'licitará I'assessorament técnic del servei
corresponent. L'órgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació acordará I'adjudicació a favor
de la proposició económicament més avantatjosa d'acord amb I'ordre de classificació de les

b) Si

l'órgan de contractació presumeix fonamentadament que

proposicions presentades i acceptades.
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L'acord d'adjudicació será notiflcat als licitadors en el termini máxim dels 15 dies següents a qué
hagi estat acordat i simultániament es publicará en el perfil de contractant.
En cas que s'hagi notificat com a adjudicatária una UTE, aquesta s'ha de constituir formalment en
unió temporal abans de la formalització del contracte.

Cláusula 14. Garantia provisional i definitiva.
14.1. No s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de conformitat amb alló
I'article 106 LCSP.

que

disposa

14.2. La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta económicament més
avantatjosa será per import de 20.559,33 € Lot I equivalent al5% del pressupost base de licitació,
iva exclÓs i per import de 4.495,18
Lot ll equivalent al5% del pressupost base de licitació, iva

exclós.

€

14.3. La garantia definitiva es podrá constituir mitjangant la retenció en el preu dels pagaments
que s'efectuTn per I'Ajuntament i fins assolir I'import total de la garantia, de tal forma que el
contractista no rebrá cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s'assoleixi I'import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjangant aquesta modalitat
req ueri rá m an ifestació expressa

del contractista.

Cláusula 15. Peüeccionament del contracte

i

pubticitat de ta formaliEació del contracte.

15.1. En la notificació a I'adjudicatari de l'acord d'adjudicació, I'interessat será citat perqué, en el
termini máxim dels 15 dies hábils següents a la seva recepció, concorri a formatitzar el contracte.

Si per causes imputables a I'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s'entendrá que I'adjudicatari retira la seva oferta i I'Ajuntament sol.licitará la

documentació al següent licitador per I'ordre en qué hagin quedat classificades les ofertes, i podrá
reclamar, si escau, a I'adjudicatari retirat la indemnització que correspongui.
En tractar-se d'un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirá abans
del transcurs dels 15 dies hábils següents a la remissió de la notificació de l'adjudicació.

Una vegada transcorregut el termini previst en el parágraf anter¡or, I'adjudicatari s'obliga a
formalitzar-lo mitjangant document administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas, en un
termini máxim de 5 dies naturals a comptar de I'endemá de la recepció del requeriment.

En el supósit que I'adjudicatari sigui una unió temporal d'empreses aquesta haurá d'estar
formalment constituida abans de la formalització del contracte.
15.2. El contracte es perfeccionará amb la seva formalització en document administratiu, que será
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Aixó no obstant, podrá elevar-se a escriptura
pública si ho sol'licita I'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
cárrec.
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15.3. La formalització del contracte, juntament amb el coresponent contrácte, es publtcar€ en el
perfil de contractant i en el DOUE en un termini no superior a 15 dies naturals a comptar des de la
data de la formalització.

Cláusula 16. Abonaments al contractista
El pagament de les factures es realitzará mensual, d'acord amb el calendari de pagaments previst
per I'Ajuntament i prévia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens perjudici de
la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

El pagament del preu es fará de manera total o parcial mitjangant abonaments a compte o, en el
cas de tracte successiu, mitjangant pagament en cadascun dels venciments en que s'haguessin
estipulats.

Aquests efectes s'haurá de presentar la corresponent factura d'acord amb la normativa vigent
(l'art. 6 i concordants del Reial Decret 161912012 de 30 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament que regula les obligacions de facturació) i el pagament de les mateixes es realitzará
d'acord amb el calendari de pagaments previst per I'Ajuntament prévia comprovació i supervisió
de les prestacions realitzades i sempre dins del termini de 30 dies establert a I'article 198.4 de la
Llei 912017. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment
de les prestacions pactades.

D'acord amb el que estableix la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrónica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s'han de
signar amb signatura avangada basada en un certificat reconegut, i han d'incloure,
necessáriament, el número d'expedient de contractació.
El format de la factura electrónica i signatura s'han d'ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO130612015, de 23de setembre, perla qual es regula el procedimentdetramitació ianotació
de les factures en el Registre comptable de factures en l'ámbit de I'administració de la Generalitat
de Catalunya i el sector públic que en depén.
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de I'Ajuntament de I'Hospitalet que es
tramitaran d'acord amb la Instrucció reguladora del Registre centralitzat de factures de
I'Ajuntament, aprovat pel Ple municipal el22 de febrer de 2011, del que disposen els articles 3, 4,
5 6 i 8 de Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
Registre de Factures del Sector Públic i les Bases d'Execució del Pressupost per I'exercici 2018.

El pagament es realitzará per I'Ajuntament de I'Hospitalet, en els terminis establerts en I'article
198.4 LCSP id'acord ambel seu calendari de pagaments previst, prévia comprovació isupervisió
de les prestacions realitzades, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents
de cotització del personal destinat a I'execució del contracte, als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, d'acord amb el
que disposa l'art. 43 de la Llei GeneralTributária.

Les societats anónimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats compreses
en l'article 4 de la Llei 2512013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrónica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electróniques d'acord
amb la normativa vigent, tot complint els requeriments técnics detallats en el portal de trámits del
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proveidor

de la seu electrónica de

l'Ajuntament

h.caV393887 1.aspx?id=1

de

I'Hospitalet https://seuelectronica.l-

En totes les factures electróniques la identificació dels centres gestors destinataris es fará
mitjangant els següents codis:

1. L'Oficina Comptable, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LO1O81017 i

2.
3.
4.

el rol (RoleTypeCode) 01.
L'Organ Gestor, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LO1O81017 i el rol
(RoleTypeCode) 02.
La Unitat Tramitadora, s'identifica com un centre (CentreCode) amb el codi LO1OB1017
iel rol (RoleTypeCode) 03.
També caldrá identificar el servei de l'Ajuntament que fa I'encárrec i ha rebut el servei
que es factura. Per fer-ho, s'identificará un quart AdministrativeCentre amb els valors
sesüents:

:ffiT*'",t""'l'??"J;¿n"i"'J,iitf#JilH er codi 04, que identirica
=i
segons I'estándard I'Organ Promotor.
El camp nom (Name) s'hi introduirá la denominació del servei o departament
municipal.
En el cas que I'encárrec s'hagi formalitzat a traves d'un acord o resolució de I'Ajuntament, el
número de resolució s'ha d'incorporar en el camp ReceiverContractReference de la factura
electrónica. Aquest número es pot trobar al cantó superior dret del document en qué es va
comunicar I'adjudicació a I'empresa.
Mentre que
següents:

a.

b.
c.

a les factures presentades en format paper s'hauran de fer constar les

dades

Organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat pública: Intervenció
General Municipal.
Qrgan de contractació: Junta de Govern Local.
Area destinatária del Contracte: Area d'Hisenda i Serveis Centrals.

i

Els pagaments al contractista resultants de les certificacions expedides consignats a la
corresponent factura, tenen la consideració de pagaments a compte, subjecte a les rectificacions
que es produeixin en la medició final i sense suposar en cap cas aprovació i recepció de les obres
que correspongui.
Cláusula 17. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.

Cláusula 18. Responsable del contracte. Direcció. lnspecció de l'execució del contracte.
18.1. Es designa responsable del contracte, és el Técnic de Sistemes SilTlC amb les funcions
previstes a I'article 62 LCSP, el e-mail de contacte informatica.administracio@l-h.cat.
El/ la responsable del contracte no podrá, en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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18.2. Al responsable del contracte li correspon, amb carácter general, supervisar I'execució del
mateix, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessár¡es amb la finalitat d'assegurar la
correcta realització de la prestació del servei públic pactat, així com reforgar el control del
compliment del mateix i agilitzar la solució d'incidéncies que pugin aparéixer durant la seva
execució, i en particular:

1.

2.

Promoure i convocar les reunions que resultin necessáries amb I'objecte de solucionar
qualsevol incident en I'execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos
públics. De totes les reunions aixecará acta que hauran de ser signades pel contractista.
Resoldre les incidéncies que pugin sorgir en I'execució del contracte, seguint el procediment
establert a I'article 97 del Reglament general de contractes de les Administracions públiques.

3. lnformar els expedients de reclamació de danys i perjudicis i d'incautació de garantia definitiva.
4. Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.
5. Informar la devolució o cancel'lació de garanties.
6. lnformar sobre el compliment de les condicions especials i essencials assenyalades per a

I'execució del contracte, com també del correcte compliment de les millores que van ser
proposades pel contractista i que van ser valorades per a la seva adjudicació.

7.

Establir les directrius oportunes en cada cas, amb la possibilitat de requerir l'adjudicatari en
qualsevol moment o situació, la informació que sigui necessária sobre l'estat d'execució del
contracte, de les obligacions de I'adjudicatari, i del compliment de terminis i actuacions.

8.

Ordenar, en cas d'urgent necessitat, les mesures precises per tal d'aconseguir o restablir el
bon ordre en I'execució del contracte pactat, o quan el contractista, o persones que depenguin
d'aquest, incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del
contracte, sens perjudici de I'obligació de donar compte a l'órgan de contractació.

9.

Dirigir les instruccions al contractista sempre que no suposin una modificació de I'objecte del
contracte ni siguin contráries al que preveuen els plecs i altres documents contractuals.

10. Inspeccionar la part de
s'escau.
1

la prestació subcontractada informant a l'órgan de contractació,

si

1. Qualsevol altre funció prevista en els plecs o indicada per l'órgan de contractació.

18.3. L'Ajuntament designará, de la mateixa forma, un técnic competent en matéria de prevenció
de riscos laborals, que s'integrará dins de la direcció facultativa, i que assumirá les funcions de
coordinació d'activitats empresarials a qué fa referéncia I'art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, sobre prevenció de riscos laborals.

L'administració contractant també tindrá la facultat de supervisar, durant tota l'execució del
contracte, que el contracte s'executi amb el máxim respecte al medi ambient afectat, d'acord amb
les obligacions i exigéncies contingudes al present plec.

Cláusula 19. Condicions especials d'execució del contracte de carácter étic, mediambiental

i obligacions del contractista.
19.1. En aquest contracte s'estableixen condicions especials d'execució relatives al paradisos
fiscals.
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contracte públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de
palsos elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el séu defecte, per
I'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades deliitives, en els termes legalment
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública.
19.2. Condicions essencials del contracte:

Será condició essencial del contracte el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l'empiesá contractista. A aquests
efectes, I'empresa contractista haurá d'aportar, quan se li sol'liciti, relació detallada O'e les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini.

El seu incompliment comporta la imposició de les penalitats que es preveuen en la cláusula
trentena del plec administratiu , responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.
I 9.3. Obligacions del contractista:

A més de les obligacions establertes en el Plec de
contractista está obligat a:

cláusules administratives generals, el

a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions

i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, préviament a I'inici de l'execució del contracte.

la informació que s'estableix a la Llei 1912014,
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern.

b. Facilitar

del 29 de desembre. de

c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllag amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.

d.

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i
de conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, I'Ajuntament
descomptará I'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura que
s'expedeixi o de les següents, sifos necessari.

e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessáries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre
I'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

f.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement amb
ocasió del contracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Carácter Personal i normes que la desenvolupin i del text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic. Als efectes de I'esmentada normativa, el contractista tindrá la consideració
d'encarregat del tractament i se sotmetrá en cada moment a les instruccions municipals en
matéria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions
establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions técniques particulars, I'adjudicatari
també haurá de:
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Mantenir la confidencialitat de les dades de carácter personal a qué tingui accés o hagi
elaborat per raó de l'execució del contracte i, a tal efecte, I'adjudicatari/ária manifesta que
té implantades i/o adoptará abans de I'inici del contracte les mesures de tipus técnic i
organitzatiu necessáries per tal de garantir la seguretat evitar I'alteració, pérdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a qué estiguin exposades, i en estricte compliment de
la normativa vigent en matéria de protecció de dades de carácter personal.

i

r

Aquestes mesures de seguretat implantades per I'adjudicatari són les corresponents al
nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3: básic, isón d'aplicació als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.

I

Tractar les dades de carácter personal únicament conforme a les instruccions que

a

I'efecte li trameti I'Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec. Aquesta obligació seguirá vigent un cop el contracte s'hagi extingit, per finalització del
seu termini o objecfe, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta
en aquest plec.

r

Tornar a I'Ajuntament, en tots el casos d'extinció contractual, les dades de carácter
personal, i també qualsevol suport o document en qué consti alguna dada objecte del
tractament.

t

També haurá de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda
i documentació elaborada per raó de I'execució del contracte i aquesta documentació no
podá ser reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec, fins itot un cop extingit el contracte.

g.

Lliurar tota la documentació necessária pel compliment del contracte en catalá i fer-ne ús en
el servei objecte del contracte.

h.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu compliment
de les obligacions compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació
d'lntegració de Minusválids, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat
laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'lnserció, i els
requisits i obligacions contractuals ambientals que s'estableixin als plecs

i

També resta obligat al compliment de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en
particular:

-

Presentar en el Registre General de I'Ajuntament, simultániament amb la formalització del
contracte o amb anterioritat, la documentació acreditativa del compliment de les previsions de
la normativa en matéria de prevenció de riscos laborals.

-

les disposicions sobre coordinació d'activitats
qué
refereix
I'article
24
la Llei 31/1995, i el Reial Decret 17112004, de 30
a
es
de
empresarials
Donar compliment, quan escaigui,

a
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de gener, així com a les previsions establertes en el manual de prevenció de riscos laborals
per a empreses exfernes de I'Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat, i presentar,
degudament signat pel legal representant, juntament amb la documentaáó exigida en el
parágraf anterior, el document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals
l).Vetllar perqué totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de génere, ideologia, nacionatitat,
raga, étnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.

CI

áus u I a 20. Co nfi den c i al itat de t a i nform ac i ó.

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessária i proporcional a la finalitat o
interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa ijustificada els documents i/o les
dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genériques o no
justificades del carácter confidencial.
No tenen en cap cas carácter confidencial I'oferta económica de I'empresa, ni les dades incloses
en el DEUC o declaració análoga.

En el cas de manca d'indicació, s'entendrá que la documentació facilitada no té carácter

confidencial.

D'acord amb I'article 133.2 LCSP el contractista haurá de respectar el carácter confidencial de la
informació a la qualtingui accés degut a I'execució der contracte.
El deure de confidencialitat tindrá una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referéncia.

De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, l'órgan de contractació no podrá divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a
confidencial.

Cláusula 21. Propietat dels treballs
Atesa la naturalesa del contracte, no es preveu cap consideració en aquest particular.
Cláusula 22. lnici

i

lloc de les presúacions

El contracte s'iniciará a partir de I'endemá de la seva formalització o el proposat per l'adjudicatari
si fos millorat. La prestació del subministrament s'efectuará en els CPD's de l'Ajuntament ubicats
en els edificis de la Farga (C/ Girona,10) i Ca N'Arús (Rambla Marina, 417) seguint les indicacions
del técnic responsable.
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Cláusula 23. Cláusula de bon govern.
Els licitadors i els contractistes adoptaran una conducta éticament exemplar i actuaran per evitar la
corrupció en qualsevol de totes les seves possibles formes.

En aquest sentit -i al marge d'aquells altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el
punt anterior, derivats dels principis étics i de les regles de conducta als quals els licitadors i els
contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les obligacions següents:

a)

Comunicar immediatament

a l'órgan de contractació les

possibles situacions de conflicte

d'interessos.

b) No sol'licitar,

directament
I'adjudicació del contracte.

o indirectament, que un cárrec o empleat públic influeixi en

c)

No oferir ni facilitar a cárrec o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a
aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social.

d)
e)

No realitzar accions que posin en risc I'interés públic.

f)

Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col'lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
Denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o
el contracte dels quals tingués coneixement.

g) Aplicar la máxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment
h) Garantir el principi d'indemnitat als denunciants d'irregularitats.

i)

de la legalitat vigent.

Permetre l'accés a I'entitat que subscrigui contractes o convenis relatius a pactes d'integritat,
per la consulta de tota la documentació relacionat amb els treballs objecte d'aquest contracte.

Cláusula 24. Modificació del contracte
El contracte només es pot modificar per raons d'interés públic, en els casos i en la forma que
s'especifiquen en aquesta cláusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.
Tal i com estableix I'article 204 de la Llei 912017 de 9 de novembre de 2017, un cop perfeccionat el
contracte, l'órgan de contractació només podrá modificar el contracte per les causes següents:

.

Quan s'hagi d'incrementar I'inventari d'equips

a

mantenir

i el cost d'aquest

nous

manteniments sobrepassiel pressupost base de licitació.
En tot cas, I'import máxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no podran
superar a I'alga de forma acumulada , el20o/o de l'import inicial del contracte ni establir nous preus
unitaris per a cada lot.
Les condicions, abast i límits d'aquesta/es modificació/ns i lales que hagi proposat I'adjudicatari en
la seva oferta, seran obligatóries pel contractista. El procediment per aquesta modificació requerirá
I'audiéncia al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i
la seva formalització en document administratiu.
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Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu d'acord amb l'article
153 de la LCSP.
L'anunci de modificació del contracte, juntament amb les al'legacions del contractista i de tots els
informes que, si s'escau, es sol'licitin amb carácter previ a I'aprovació de la modificació, tant els
que aporti I'adjudicatari com els que emeti l'órgan de contractació, es publicaran en el perfil de
contractant i en el DOUE (quan siguin harmonitzats) en eltermini de b dies des de I'aprovació.

Cláusula 25. Recepció i termini de garanüa
1. Per a la recepció correcte de les prestacions será condició imprescindible la signatura d'una
acta de recepció, on s'hiindicará la conformitat o no de les prestacions rebudes per fAjuntament.

2. En el cas que les prestacions indicades en l'acta siguin conformes al previst al plec de
prescripcions técniques i amb les millores ofertades pel licitador, comengará a computar ei termini

de garantia dels treballs realitzats. Finalitzat aquest termini i comprovat per l;Ajuntament la
correcta adequació de les prestacions, será retornada la garantia definitiva dipositada pel

contractista.

3. En el cas que a la recepció de les prestacions aquestes no siguin correctes o conformes als

requisits establerts en el plec de prescripcions técniques o no s'ajustin a les millores ofertades pel
licitador també es fará constar en acta, indicant també el termini necessari i compromís del
contractista d'esmenar o corregir aquestes disconformitats, emplagant-se novament i per una
única vegada a la finalització d'aquell termini per a les comprovacions necessáries que acieditin la
correcta realització i recepció de les prestacions.

4 En cas de negativa per part del contractista a la signatura de I'acta, el técnic municipal així ho

indicará en l'acta amb la signatura del personal municipal que pugui ser present, facilitant-li així
una cópia al contractista, i en cas que aquest no accepti la cópia, el responsable del contracte li
llegirá l'acta, que també haurá d'indicar aquest fet.

5. Quan es detecti aquesta disconformitat, es procedirá també de forma automática a la devolució
de la factura que correspongui, adjuntant I'acta que correspongui.
6. A partir de la data de l'acta de recepció s'inicia el període de garantia que tindrá una durada de
dos anys.

Cláusula 26. Subcontractació.
Per la naturalesa d'aquest contracte la subcontractació dels serveis a I'empresa fabricant per part
de I'empresa licitadora está implícita en el propi contracte i per tant es permet la subcontractació
de les prestacions principals (manteniment dels equips).
Las empreses subcontractades per l'adjudicatari hauran de complir tots els requisits establerts en
I'article 215 de la Llei 912017 , Llei de contractes del sector públic.
Les empreses licitadores han d'indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin previst
subcontractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s'ajustin a alló indicat en I'oferta,
aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s'hagi cursat la
notificació a l'órgan de contractació i s'hagi aportat les justificacions a les que es refereix I'article
Contracte de servei manten¡ment hardware dels equips inform¿tics dels centres de processament de dades de
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215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una
situació justificada d'emergéncia o que exigís l'adopció de mesures urgents, excepte si
I'Ajuntament notifica dins d'aquest termini la seva oposició.
El contractista ha de notificar per escrit a l'órgan de contractació qualsevol modificació que pateixi
aquesta informació durant I'execució del contracte i tota la informació necessária sobre els nous
subcontractes.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'art. 216 de la Llei 912017 i en cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el
contractista principal haurá d'aportar trimestralment I'acreditació del compliment dels terminis de
pagament.

Ctáusula 27. Pagament a subcontractistes.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant el contractista principal que

assumirá la total responsabilitat de I'execució del contracte front I'Ajuntament. El coneixement que

I'Ajuntament tingui dels contractes subscrits

o

I'autorització

que atorgui no alteren la

responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant I'Ajuntament per les obligacions
contretes amb elles pel contractista principal, com a conseqüéncia de I'execució del contracte
principal i dels subcontractes.
Él termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i I'obligació
d'utilització de factura electrónica s'ajustará al previst a I'art.216 de la Llei 912017 ien cap cas
s'acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes.
L'administració comprovará el compliment estricte copiar página de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests
efectes, I'empresa subcontractista haurá d'aportar, quan se li sol'liciti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurá de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d'execució,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen
en la cláusula 31, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

Cláusula 28. Subrogació de treballadors.
No procedeix

Cláusula 29. Successió del contracüsúa í Cess¡ó del contracte.

Supósits de successió, d'acord al que estableix l'article 98 de la LCSP, Llei 912017 de 8 de
novembre.
En el present contracte resta prohibida la cessió.
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Cláusula 30. Demora en res prestacions
30.1. El contractista está obligat a complir el contracte d¡ns el termini total fixat per a la seva
real¡tzac¡ó, com també dels terminis parcials assenyalats per a I'execució successiva.

30.2. La constitució en mora del contractista no necessitará intimació prévia per part
l'Administració.

de

30.3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, I'Administració podrá optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diáries en la proporció de 0,60 € per cada 1.OOO € del preu del
contracte (lVA exclós).

30.4. En la tramitació de I'expedient es donará audiéncia al contractista perqué pugui formular
al'legacions en el termini de deu dies hábils i l'órgan de contractació resoldrá, prévia émissió dels
informes pertinents.

30.5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total,
arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l'órgan de contractació podrá resoldre el
contracte o acordar-ne la continuitat amb imposició de noves penalitzacions.
30.6. El contractista podrá procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Cláusula 31. Penalitats.
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de cláusules
adm inistratives generals.

A part de les establertes a I'esmentat Plec, constitueixen:
a) Incompliments molt greus:

-

L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.

-

L'incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
L'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d'acord amb la legislació vigent.
L' incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveidors.
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b) Incompliments greus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec,
quan no se'ls hi hagi atribuil el carácter d'obligacions contractuals essencials.

c) Incompliments lleus

-

L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no
constitueixifalta molt greu o greu.

-

L'incompliment de les obligacions de carácter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

Penalitats:
Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d'aquestes faltes són les
següents:

-

Per incompliments lleus una penalitat equivalent
d'adjudicació per a cada penalitat d'aquesta tipologia.

-

Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a máxim del preu

a un 5% com a máxim del preu

d'adjudicació per cada penalitat d'aquesta tipologia.

-

Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a máxim del preu
d'adjudicació. La imposició d'una penalitat d'aquesta tipologia es incompatible amb la
imposició d'altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

Els preus previstos en aquest contracte s'aplicaran sense modificació quan s'igualin o superin els
nivells de qualitat definits a I'apartat 3.5.del Plec de cláusules técniques. En el cas que els nivells
se situTn per sota del 90%, s'aplicará una penalització del2o/o a I'import de la facturació del mes
que correspongui. L'incompliment d'aquest nivells de qualitat es qualificará com falta lleu les dues
primeres vegades, com falta greu la tercera. La reincidéncia d'una falta greu será considerará com
una falta molt greu.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual será de tres mesos a
comptar des de la data d'incoació del corresponent expedient.

C[áusula 32. Resolució del contracte.
Les possibles causes de resolució del contracte seran estrictament les especificades en I'article
211 i 306 de la LCSP. L'aplicació i els efectes de les mateixes, si s'escau, es regiran per els
articles 212i 213 i 307 de I'esmentada llei.
Contracte de seruei manteniment hardware dels equips informátics dels centres de processament de dades de
l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expedient (AS

-

8212018)

Pág. 35 de 40

Aprovat per la
En sessió de 3

-&
,ffiR
Gl*rff
€¿¿w

ÁJ{,nl¡ft+n! {jr} I'i"Jsip;'ial#,
María Dolores Q
Vicesecretária - S cretária Técnica actal. de la JGL
Decret núm. 571 120!8, de 23 de juliol

-

El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l'Administració Pública estipulades a I'article 71 LCSP.
L'incompliment de les condicions especials d'execució.

Cláusula 33. Recursos tegars dels licitadors
1. Són susceptibles de recurs especial en matéria de contractació, d'acord amb I'article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació; els actes de trámit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d'adjudicació
del contracte; i les modificacions del contracte basades en I'incompliment de I'establert en els
articles 204 i 2OS de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d'haver estat objecte d'una
nova adjudicació.

Aquest recurs té carácter potestatiu, és gratuit per als recurrents, s'interposará davant el Tribunal
Catalá de Contractes del Sector Públic i es regirá pel que disposen els articles 44 i següents de la
LCSP i el Reial decret 81412015, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matéria contractual i d'organització del Tribunal
Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Així mateix es podrá interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix

la

interposició

administratius ordinaris

de

Llei

recursos

2. Contra els actes que adopti l'órgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació i
I'extinció d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de
contractació, procedirá la interposició de recurs de reposició d'acord amb el que estableix la Llei
2612010, del 3 d'agost, del régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, ila Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
;ions públiques; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
Llei 2911998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

CIA per fer constar que el present Plec de Cláusules Administratives particulars és
entari al de cláusules administratives generals d'aquest Ajuntament.

de Llobregat,

,@

a

26 dejuny de 2018

Santiago Talamantes Viñeta
Técnic Superior en Dret. Secció de Contractació

Cap de
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ANNEX

Vicesecretária - Sbcretária Técnica actal. de la JGL
Decret núm.57!5/2018, de 23 de juliol
I

Sra............

amb NIF núm................., en nom propi/ en representació
"El Sr./La
qualitat
...,
i segons escriptura pública autor¡tzada davant Notari ......,
de
de I'empresa ............. ., en
domiciliada a...........
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF
(persona de
...., adrega de correu electrónic
......,
.......), assabentat/da de les condicions
teléfon núm. ............... i fax
exigides per optar a la contractació relativa al SERVEIS DE MANTENIMENT HARDWARE DELS

contacte
núm..

núm..

carrer

núm.

PROCESSAMENT DE DADES DE
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. Expedient (AS 82120181, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Cláusules Administratives Particulars i a/
Plec de Prescripcions Técniques, que accepta íntegrament, amb l'oferta dels següents preus

EOUIPS INFORMAilCS DELS CENTRES

DE

unitaris:

LOT I: (equios IBM)
Preu

Manteniment
Tipus Mod. N.Série

Equip

mes
IVA exclós

2828

Z Enterorise BC12
ETS4 Soporte Tecnico

ZOS

H06

848CD07

JVA(21

olol

Preu Mant.
amb IVA

2828

Enterprise Tape Controller

3s92

J70

78C4331

TS1120 Tape Drive

3592

E05

7886093

Enterorise Taoe Drive

3592

J1A

782552',1

RS/6000 Rack Sistema

7014

T42

655E1 BC

RS/6000 Rack Sistema

7014

f42

655E17C

Switch FC 40 ports

2498

40E

1

Switch FC 40 ports

2498

40E

1076032

Switch FC 48 ports

2498

F48

1041gYF

Switch FC 48 ports

2498

F48

1041gYX

DS884

2834

980

75FBT9O

V5000 SFF Control

2078

124

781 81 93

Mant. Softrare V5010

2078

V5000 SFF Expansion

2078

Mant. Softr¡vare V50x0 Exp.

2078

V5000 SFF Control

2078

Mant. Soft¡¡are V5010

2078

SVC Storaoe Enoine

2145

Mant. Software SVC

2145

SVC Storaqe Enqine

2'145

Mant. Sofh¡¡are SVC

2145

SVC Storage Engine

2145

Mant. Software SVC

2',145

SVC Storaoe Enqine

2145

Mant. Sofh¡are SVC

2145

076037

78r 81 93
24F

78't4065
7814065

124

78't8192
7818192

DH8

TSCYBRO
TSCYBRO

DH8

TsDBWXO
TSDBWXO

DH8

TSDBZPO

T8DBZPO
DH8

7gDBZZo
7gDBZZg

Total Pressupost
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Altres criteris avaluables de forma automática
Presenta informe de servei postvenda

NO

SI

Número d'informes de seguiment addicional sobre la qualitat del servei, al llarg de la vida del contracte, a més de
I' informe postvenda estipulat

No es podrá subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.

fa individualment. Tampoc

També ha de contenir la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, assenyalant
el percentatge que representi respecte I'import total de la seva proposició (lVA exclós), i el ñom o
el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica,
dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. Quan sigui necessari també han
d'aportar la certificació justificativa de la inscripció en el Registre d'Empreées Acreditades.
(Data

LOT II:

i signatura);'

(equins HP)
lmport

Equip

HP

Part Num.

N.Série

Mod.

Manten¡ment
mes
IVA exclós

IVA
lmport
Q1%l mant.

amb
tvA

Storageworks

P2000-G3 FC Dual AP845A

2560048123

NBD

2560178452

NBD

256233D209

NBD

2S6328D175

NBD

256328D202

NBD

Drive AP843B

256329D275

NBD

HP MSL4O48 2
LTO-6 Ultrium6250 AJO38A

DECTO2O3YY

NBD

DECo15013Y

NBD

HUJ7298WD3

NBD

Contr.

FIP

Storageworks

P2000-G3 FC Dual AP845A
Contr.

HP P2000 Dual l/O
LFF
Enclosure

Drive AP843B

HP P2000 Dual l/O
LFF
Enclosure

Drive AP843B

HP P2000 Dual l/O
LFF
Enclosure

Drive AP843B

HP P2000 Dual l/O
LFF
Enclosure

FC

HP MSL4O48 2
LTO-6 Ultrium6250 AJO38A
FC

HPE MSL

LTO-6

Ultr 6250 FC Drive c0H28A
Kit
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HPE MSL

LTO-6
Ultr 6250 FC Drive
Kir
HPE MSL LTO-6
Ultr 6250 FC Drive

c0H28A

HUJ7298WED

NBD

Kit

Proliant

DL380

Gen9

1220VS 3.OGHz

Altres criteris avaluables de forma automitica
Presenta informe de servei postvenda

SI

NO

Número d'informes de seguiment addicional sobre la qualitat del servei, al llare de la vida del contracte, a més de
l' informe postvenda estipulat
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No es podrá subscriure cap proposta en Unions d'empresaris si ho fa individualment. Tampoc
podrá presentar-se en més d'una Unió d'empresaris.
També ha de contenir la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, assenyalant
el percentatge que representi respecte l'import total de la seva proposició (lVA exclós), i el ñom o
el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia professionai o técnica,
dels subcontractistes als quals s'encomani la seva realització. Quan sigui necessari també han
d'aportar la certificació justificativa de la inscripció en el Registre d'Empreées Acreditades.

(Data isignatura)."

Ap
En

Junta de Govern Local
de juliol de 2018

María

Quirós Brito

- Secretária Técnica actal. de la JGL
Decret núm.57t5/201.8, de 23 de juliol
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