Exp. 2019-145
Tipus: Serveis
Procediment: Obert simplificat
Objecte: Serveis de manteniment de servidors i el seu maquinari relacionat
Promotor: Direcció de Sistemes d’Informació

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Vista la proposta de la Mesa de Contractació de data 16 de gener de 2020, 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 del
servei de manteniment de servidors i el seu maquinari relacionat.
Vist que el licitador amb la millor oferta ha aportat dins del termini fixat la documentació que li 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 l’empresa DATALAB S.L. per import de 46.850,00
euros sense IVA i 56.688,50 euros amb IVA, en ser la millor oferta.
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 econòmicament.
Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de dos (2) mesos a comptar des de l’endemà de la
notificació de la resolució, davant els jutjats del contenciós - administratiu d’acord amb els articles
8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, potestativament les empreses licitadores
podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un (1)
mes a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la resolució.
Barcelona, 6 de febrer de 2020

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

