Exp. 2019-24
Tipus: serveis
Procediment: Obert
Objecte: Serveis de telecomunicacions de l'Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic i la
Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
Promotor: Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Vista la proposta de la Mesa de Contractació de data 23 de juliol de 2019, a la qual s’adjunta l’informe de les
ofertes presentades i valorades de conformitat amb els criteris de valoració determinats en el Plec de
clàusules administratives particulars que regulen la contractació dels serveis de telecomunicacions de
l'Hospital Clínic de Barcelona, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
Vist que els licitadors amb les ofertes més avantatjoses han aportat dins del termini fixat la documentació que
els ha estat requerida.
Vist que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic i el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació.
En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de desembre de
2015 com a òrgan de contractació,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte esmentat a d’alt a les empreses, i pels imports, que s’indiquen a continuació,
al ser les que han presentat millor oferta:
Lot 1.- Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa i mòbil. VODAFONE ESPAÑA S.A.U. per import de
729.926,24 euros sense IVA i de 883.210,75 euros amb IVA, amb el següent detall segons entitats:

ENTITAT

IMPORT (sense IVA)

IMPORT (amb IVA)

HCB

421.101,13 €

509.532,37 €

IDIBAPS

6.944,75 €

8.403,15 €

FCRB

17.210,65 €

20.824,89 €
22.604,89 €

CAPSBE

18.681,73 €

BARNACLÍNIC

5.003,10 €

6.053,75 €

ISGLOBAL

35.385,82 €

42.816,84 €

CHV

187.662,08 €

227.071,12 €

FHSCV

37.936,98 €

45.903,75 €

TOTAL

729.926,24 €

883.210,75 €

Lot 2.- Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet de l’HCB. VODAFONE ESPAÑA S.A.U. per
import de 279.492,48 euros sense IVA i de 338.185,90 euros amb IVA.
Lot 3.- Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet del CHV. ORANGE ESPAGNE S.A.U. per
import de 30.600,00 euros sense IVA i de 37.026,00 euros amb IVA.
Segon.- Notificar la present resolució a tots els participants en la licitació, amb les característiques i
avantatges de la proposició presentada per l’adjudicatari determinants de que s’hagi seleccionat com la més
avantatjosa.

Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- De conformitat amb l’establert a l’article 44 i següents la LCSP, contra aquesta resolució podeu
interposar recurs especial en matèria de contractació en els llocs establerts en l’article 16.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Així mateix, podrà
presentar-se al registre de l’òrgan de contractació o de l’òrgan competent per a la resolució del recurs en el
termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la resolució.
Barcelona, 8 d’agost de 2019

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

