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Exp. núm. A.20.004
Resolució per la qual s’adjudica el contracte "serveis i manteniments anuals per a l’entorn
de sistemes de l’Àrea TIC del Servei Meteorològic de Catalunya per a l’any 2020”.

Antecedents
1. El 8 de novembre de 2019, es va iniciar l’expedient de contractació dels serveis i
manteniments anuals per a l’entorn de sistemes de l’Àrea TIC del Servei Meteorològic de
Catalunya per a l’any 2020 per un import de de VUITANTA-TRES MIL EUROS (83.000 €) IVA
exclòs, mitjançant procediment obert i de tramitació anticipada.
2. El 4 de desembre de 2019 es va aprovar l’expedient amb els documents que l’integren i la
despesa que comporta i a la vista dels informes favorables emesos per l’Assessoria Jurídica
en data 3 de desembre de 2019 i per l’Òrgan de Control Intern en data 4 de desembre de
2019.
3. Aquesta licitació va ser publicada al perfil del contractant en data 4 de desembre de 2019.
4. El 2 de gener de 2020 es va obrir la documentació general presentada per les empreses
licitadores.
5. El 7 de gener de 2020 es va obrir la documentació corresponent als criteris de valoració
avaluables automàticament o mitjançant fórmules.
6. El 9 de gener de 2020 s’ha fet la valoració corresponent segons els criteris d’adjudicació
establerts al plec de clàusules administratives.
7. El 9 de gener de 2020 la Mesa de Contractació ha proposat l’adjudicació del contracte a
l’empresa Brain2Store SL per un import de 83.000 € i un increment de disponibilitat de 20
hores .
8. En el termini atorgat l’empresa proposada adjudicatària ha aportat tota la documentació
requerida.
Fonaments de dret
Primer: Articles 131 i 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Segon: Articles 9,3 d) de la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia (DOGC núm. 3524,
de 29 de novembre) i 6,3 d) del Decret 172/2002, d’11 de juny (DOGC núm. 3663, de 25 de juny).

Ateses les consideracions exposades,
Resolc
1. Adjudicar el contracte “serveis i manteniments anuals per a l’entorn de sistemes de l’Àrea
TIC del Servei Meteorològic de Catalunya per a l’any 2020” amb estricta subjecció al Plec
de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques, a l’ empresa
següent:
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•

Brain2Store SL
Import: 83.000 €.
Increment disponibilitat: 20 hores

2. Notificar la present resolució a tots els participants en la licitació.

El director
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