RESOLUCIÓ DE CONTRACTACIÓ 8/2019, DEL PRESIDENT DEL PARLAMENT,
PER LA QUAL S’ADJUDICA LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MAQUINARI PER A LA RENOVACIÓ DE SERVIDORS DE BASES DE DADES I
L'AMPLIACIÓ DE LA GRANJA DE SERVIDORS VIRTUALS DEL PARLAMENT
DE CATALUNYA
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contractació del subministrament de maquinari per a la renovació de
servidors de bases de dades i l'ampliació de la granja de servidors
virtuals del Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

PARLC-2019-00210 (TEEC)

Atès el que estableixen l’article 152.3 lletra b) dels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya i l’article 159.1 de la Llei de l’Estat 9/2017, del 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, del 26 de febrer
de 2014 (LCSP), i de conformitat amb l’informe del lletrat dels Serveis Jurídics de data 31
de juliol de 2019 i l’acta de constitució de la mesa de contractació, d’obertura del sobre únic
i de classificació de les ofertes de 29 de juliol de 2019,

RESOLC:
1. Adjudicar motivadament la contractació del subministrament de maquinari per a la
renovació de servidors de bases de dades i l'ampliació de la granja de servidors virtuals del
Parlament de Catalunya (PARLC-2019-00210) a l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS,
SL, per un import de 69.900,00 euros, més 14.679,00 euros, que corresponen al 21% d’IVA,
la qual cosa fa un total de 84.579,00 euros amb IVA inclòs, que és la que ha presentat
l’oferta més avantatjosa, una vegada aplicats els criteris d’adjudicació que estableix el PCA,
de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació del 29 de juliol 2019.
2. Autoritzar els serveis administratius corresponents a comptabilitzar el compromís de la
despesa en el sistema corporatiu de comptabilitat GECAT, i també a comptabilitzar en el dit
sistema el reconeixement de les obligacions econòmiques derivades, que s’haurà d’efectuar
un cop els serveis administratius competents certifiquin la prestació efectiva de l’objecte
contractual.
3. Notificar a l’empresa licitadora l’adjudicació del contracte, en compliment del que estableix
l’article 150.3 de la Llei de contractes del sector públic, amb indicació del termini per a poder
interposar els recursos corresponents, i inserir-lo en el perfil de contractant.
4. Encomanar als serveis administratius corresponents que requereixin a l’empresa
adjudicatària que formalitzi el contracte.
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5. Publicar la formalització del contracte en el perfil del contractant d’acord amb l’article
154.1 de la LCSP, una vegada complerts tots els tràmits preceptius establerts a aquest
efecte.
El president del Parlament,

Roger Torrent i Ramió
Palau del Parlament, 1 d’agost de 2019
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)
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