Expedient: EC19/000223
Procediment: obert simplificat abreujat
Assumpte: Resolució adjudicació
contracte

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Procediment obert simplificat abreujat
Dades identificadores del contracte
Contracte: Administratiu
Àrea promotora: Direcció de Sistemes d’Informació
Tipus: Servei
Expedient: “Servei de renovació de les llicències i manteniment de l’antivirus
Kaspersky” EC19/000223
Procediment de Selecció: S’adjudicarà a l’oferta que presenti el millor preu.
Pressupost de licitació: 34.656,00
Possibilitat de prorroga: No
Antecedents:
1. Per resolució del Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat de
data 3 de desembre de 2019 es va aprovar l’expedient de contractació del
contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment
d’adjudicació obert simplificat abreujat mitjançant l’eina del sobre digital de
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
2. El dia 27 de desembre de 2019 a les 13h ha finalitzat el període de
presentació de l’únic sobre digital, en el que s’han presentat en temps i
forma les següents empreses:

3. Transcorregudes 24 hores després de finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, es va demanar a les empreses licitadores la introducció de la
paraula clau.
4. En data 30 de desembre de 2019 de a les 13h, el Departament de
Compres i Contractació ha procedit a l’obertura no pública del sobre
digital de les empreses presentades i d’acord amb la clàusula 9.7 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars, el Departament de Compres i
Contractació ha comprovat que les empreses licitadores estan inscrites en
el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de

Catalunya (RELI) i en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector Públic (ROLECE), sense cap incidència, en la
data final de presentació d’ofertes.
5. Les empreses participants han presentat la declaració responsable,
d’acord amb els termes previstos en la clàusula 14.1.A del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
6. Així mateix, es van presentar les següents ofertes:
Empresa
NUNSYS, S.L.
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L.
SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS
ELECTRÓNICOS, S.A.U,
ANTEA CONSULTING S.L.
AMBIT BUILDING SOLUTIONS TOGETHER S.A.

Import Total
26.890,34
28.639,30
28.856,70
31.307,81
32.969,30

7. En data 7 de gener de 2020 el Departament de Contractació requereix per
l’eina del sobre digital de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
la documentació prèvia a l’adjudicació definitiva a l’empresa proposada
com a adjudicatària, NUNSYS SL.
8. Un cop presentada la documentació administrativa sol·licitada el
Departament de Compres i Contractació va decidir que aquesta era
correcta.
Fonaments:
I.
D’acord amb la clàusula dinovena del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
II.

Vista la proposta d’adjudicació del Director de Recursos de data 7 de
gener de 2020

III.

D’acord amb el que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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

RESOLC:
1. Adjudicar a l’empresa NUNSYS SL amb CIF B-97929566 el contracte del
“Servei de renovació de les llicències i manteniment de l’antivirus Kaspersky”,
per un import total de VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (26.890,34 €) IVA exclòs i amb un termini
d’execució dels treballs des de la signatura del contracte fins al 31 de
desembre de 2020.

2. Designar com a responsable del contracte la Sra. Gemma Prat, Cap de Gestió
d’informació i aplicacions.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents,
d’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació
publica i de procediment administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la
seva formalització que serà dins dels quinze (15) dies hàbils següents a
aquell en que es realitzi la notificació d’adjudicació, d’acord amb el que
disposen els art. 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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.
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Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat
Sant Joan Despí, a data signatura electrònica

