Àrea: Tecnologia
Expedient: OSE00068/2019
Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
Objecte: Serveis de manteniment de maquinari i programari de servidors i storage Hitachi
Assumpte: Resolució d’adjudicació
Data: 5 de febrer de 2020

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE MAQUINARI I PROGRAMARI DE SERVIDORS I
STORAGE HITACHI A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
(EXP. OSE00068/2019)

I.- Per part de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), s’ha iniciat el
procediment de contractació relatiu als «Serveis de manteniment de maquinari i programari de
servidors i storage Hitachi», amb número d’expedient OSE00068/2019. Tota vegada que el valor
estimat del contracte és de 10.000 euros, aquest expedient s’ha dut a terme mitjançant el
procediment obert simplificat.
II.- En data 19 de desembre de 2019 va publicar-se a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya, a la qual s’hi troba el Perfil de contractant d’aquesta entitat, l’anunci de
convocatòria del procediment de contractació que ens ocupa. En l’anunci indicat es va fixar com
a data i hora límit de presentació de les ofertes el dia 3 de gener de 2020, a les 15:00 hores, i es
deixa constància que, en atenció a les dades que figuren en el registre d’aquesta entitat, va
presentar la seva oferta l’empresa següent:

•

Einzelnet Systems SRL

IV.- En data 14 de gener de 2020 es va procedir en acte públic a l’obertura de l’oferta econòmica
proposada al Sobre únic. La puntuació total atorgada al licitador en relació amb l’oferta
econòmica és la següent:
Puntuació sobre
Sobre únic

Puntuació total

100

100

Einzelnet Systems SRL

V.- Vista la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació en data 16 de gener de
2020, l’adjudicació queda motivada en la següent manera:
Oferta econòmica més avantatjosa en el seu conjunt.

En conseqüència, vista la documentació i dut a terme tot el procés, aquest Òrgan de Contractació

RESOL

I.- ADJUDICAR el procediment relatiu als Serveis de manteniment de maquinari i programari de
servidors i storage Hitachi de la Universitat Oberta de Catalunya, amb número d’expedient
OSE00068/2019, al següent empresari:
•

Einzelnet Systems SRL

Import Subscripció a serveis oficials
Hitachi (sense IVA)
8.597,08 €

Import IVA
1.805,39 €

Import (IVA inclòs)
10.402,47 €

II.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa que ha participat en el present procediment.
III.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present resolució al Perfil del Contractant d’aquesta
entitat.

Barcelona, 5 de febrer de 2020.
Signa,

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs
d’alçada regulat als articles 121 i 122 de la LPACAP, davant de la Secretaria d’Universitats i
Recerca, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de l’acte que
s’impugni, d’acord amb allò que estableix els articles 44.6 i 47 de la LCSP.
Contra la resolució del recurs d’alçada, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

