Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
Resolució d'adjudicació del contracte

Contracte : Contracte administratiu
Expedient :

Tipus : Serveis

CTTI-2018-192

Procediment : Negociat sense publicitat

CTTI - Contractació administrativa

Títol : Serveis de manteniment i suport de les llicències Oracle de la Generalitat de Catalunya.

Valor estimat contracte (s/IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

Import base €
2.890.598,11

IVA €

Import total €

2.890.598,11

607.025,60

3.497.623,71

Des de la formalització fins el 31 de desembre de 2019.

Antecedents
1. Per resolució de data 10 d’abril 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 24 d’abril de 2019 es va procedir a l’obertura del sobre i a qualificar la documentació de
caràcter general aportada pels licitadors a fi d’acreditar la capacitat i solvència exigida com a
requisit d’aptitud per contractar amb el sector públic i la documentació relativa als criteris
d’adjudicació. El resultat de l’obertura del sobre, un cop finalitzat el procés de negociació, es
detalla a continuació:

NIF

Empreses licitadores admeses

Import (s/IVA)

B78361482

ORACLE IBÉRICA S.R.L.

2.890.598,11 €

Prèvia a la valoració, es va realitzar l’examen per a la determinació d’ofertes anormalment baixes
d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la LCSP i a l’apartat 4 de l’article 85 del
RGLCAP, resultant que no hi ha cap oferta amb aquesta condició.

3. Un cop es van avaluar i puntuar les ofertes d’acord amb els criteris de valoració establerts al
plec de clàusules administratives particulars, i vist l’informe de proposta d’adjudicació donat el
tipus de procediment, negociat sense publicitat en base a allò establert en l’article 168 2on de la
LCSP, l’única empresa que per raons tècniques i d’exclusivitat del servei té la capacitat d’executar
el contracte ha presentat una oferta adient amb els criteris d’adjudicació establerts i d’acord amb
l’article 150.2 de la LCSP es va requerir al licitador per tal que aportés la documentació escaient.

4. Un cop aportada i degudament verificada la documentació requerida i, d’acord amb l’article
150.3 de la LCSP.
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Fonaments de dret

I.

S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb allò que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP).

II.

Pels motius exposats i de conformitat amb el que disposen els articles 150 i 166 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i d’acord amb la
proposta d’adjudicació efectuada per la ponència tècnica.

III.

En virtut de la competència que m’atribueix la legislació vigent i de les facultats que em son
conferides per delegació del Consell d’Administració en qualitat d’òrgan de contractació en el
seu acord de 25 de maig de 2016.

RESOLC:

1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

Empresa adjudicatària :
CIF adjudicatari:
IMPORT TOTAL
ADJUDICACIÓ
Import licitació :
Import adjudicació :
Termini d’execució :
Possibilitat de pròrroga:

ORACLE IBERICA S.R.L.
B78361483
Import base €

IVA €

Import total €

2.890.598,11 €
607.025,60 €
3.497.623,71 €
2.890.598,11 €
607.025,60 €
3.497.623,71 €
D’acord amb els preus unitaris (per pack) de la taula següent
1 any
No
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2. Designar com a responsable d’aquest contracte al Director/a d’Aprovisionament i Seguiment
de la Contractació del CTTI.

CTTI - Contractació administrativa

3. Notificar la 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.

4.

Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).

Contra aquesta Resolució, es pot interposar potestativament recurs especial en matèria de
contractació o bé recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu a l’article
44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). El
recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant de l’òrgan de contractació o de
l’òrgan competent per a la resolució del recurs (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ),
en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la remissió de la notificació de
l’acte impugnat. Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només
procedeix interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs
contenciós administratiu s’interposarà davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de
dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat, sens perjudici que es
pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Per delegació,

Joan Angulo i Arrese
Director Gerent. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats de l'Agència Catalana de Certificació.
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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