AOC/G2033 AOC-2019-20009
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte Públic
Unitat promotora : Àrea de Tecnologia
Tipus : Subministraments
Procediment : Obert simplificat abreujat
Expedient : AOC-2019-20009
Títol : Manteniment i llicències de dispositius PaloAlto

CONSORCI AOC

Antecedents
1. Per resolució de la directora gerent del Consorci AOC, de data 18 de març de 2019 es
va aprovar l’expedient de contractació del contracte de referència i es va acordar l’obertura
del procediment d’adjudicació.
2. En data 18 de març de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’anunci de licitació de l’expedient de referència, finalitzant el termini de presentació
d’ofertes el dia 1 d’abril de 2019.
3. En data 27 de març de 2019 va presentar oferta al LOT 1 l’empresa:
- IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL amb CIF: B60696721
En data 28 de març de 2019 va presentar oferta als LOTS 1 i 2 l’empresa:
- SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL amb CIF: B81644387
4. El dia 3 d’abril de 2019 es va procedir a l’obertura de la documentació presentada per
les empreses licitadores.
Examinada la documentació aportada per l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES,
SL es comprova que la documentació aportada no s’ajusta a l’establert al plec de clàusules
administratives particulars, ja que no ha aportat el DEUC ni la declaració responsable, i per
tant es proposa l’exclusió de l’empresa SPECIALIST COMPUTER CENTRES, SL de la
present licitació i declarar desert el LOT 2.
5. En data 2 d’abril de 2019 es va proposar l’adjudicació del LOT 1 a l’empresa IMPALA
NETWORK SOLUTIONS, SL, mitjançant l’informe de valoració de l’Àrea de Tecnologia.
Fonaments de dret
I. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
II. L’empresa licitadora ha obtingut les següents puntuacions totals i parcials i les
característiques i els avantatges de la proposició de l’empresa adjudicatària, que han
comportat que l’oferta de l’empresa IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL sigui
seleccionada són:
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LICITADOR

PREU OFERTA SENSE IVA

PUNTS

IMPALA NETWORK
SOLUTIONS, SL

11.388,90€

100

CONSORCI AOC

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150 i 151 i 158 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb la proposta d’adjudicació
efectuada mitjançant l’informe de valoració de l’Àrea de Tecnologia, de data 2 d’abril de
2019.
RESOLC:
Primer. Adjudicar el LOT 1 a IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL amb CIF: B60696721
el contracte les dades identificadores del qual consten a l’encapçalament, per un import
total de 11.388,90€ (ONZE MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA
CÈNTIMS), més IVA, segons el següent desglossament:

Nº de lot
1

Empresa adjudicatària
IMPALA NETWORK SOLUTIONS, SL

Termini d'Execució

12 mesos

Pressupost de licitació
Nº de
lot
1

Import base €

IVA €

13.000,00 2.730,00

%IVA
21,00

Import d'adjudicació

Import total €
15.730,00

Import base €
11.388,90

IVA €
2.391,67

%IVA
21,00

Import total €
13.780,57

Segon. Declarar desert el LOT 2.
Tercer. Designar com a responsable d’aquest contracte al cap de l’Àrea de Tecnologia.
Quart. Notificar la present resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de
procediment administratiu.
Cinquè. Fer saber a l’empresa adjudicatària que la signatura d’acceptació de la present
resolució d’adjudicació comporta la formalització del contracte.
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Sisè. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant, d’acord amb el que
disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CONSORCI AOC

La directora gerent del Consorci AOC
Margarita Bonmatí Pérez

Barcelona, 26 d’abril de 2019
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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