Institut Català
de la Salut

RESOLUCIÓ
Atesa la necessitat de contractar l’ampliació de la cabina d’emmagatzematge HPE 3PAR per l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de l’Institut Català de la Salut (ICS), mitjançant l’expedient
CS/AH03/1100794737/19/PSS.
Vista la Resolució de declaració d’oferta més avantatjosa d’aquest expedient.
D’acord amb el que disposen els articles 150 i 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
En virtut de les competències atorgades per l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut
Català de la Salut.
Vista la Resolució de 18 de març de 2010, de delegació de competències en matèria de contractes del
sector públic i execució pressupostària en diversos càrrecs directius i personal amb funcions de
comandament de l’Institut Català de la Salut.
Resolc
Primer. Adjudicar la contractació de l’ampliació de la cabina d’emmagatzematge HPE 3PAR per
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, a l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.
(A25027145), per un import de 26.526,00 euros sense IVA (32.096,46 euros IVA inclòs), amb un termini
de garantia de 36 mesos, i d’acord amb els criteris d’adjudicació que regeixen per a aquest expedient.
Segon. Procedir a publicar la present resolució en el Perfil de contractant de l’ICS, que es troba a la
Plataforma de serveis de contractació pública (https://contractaciopublica.gencat.cat).
Tercer. Notificar a les empreses interessades la present resolució.
Quart. Contra aquesta resolució es podrà interposar, potestativament, recurs en via administrativa
d’acord amb el que preveuen el Plec de clàusules administratives particulars i la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
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Jordi Ara del Rey
Gerent Territorial Metropolitana Nord
S'accepta la resolució d'adjudicació, d'acord
amb l'article 159.6.g) de la LCSP
Oscar López
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA SA

Expedient CS/AH03/1100794737/19/PSS

