Assumpte:
Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-1809/19 (ICGC-2020-00009)
Procediment negociat sense publicitat
Títol: Manteniment dels equips informàtics de l'àrea d'emmagatzematge, servidors i

Antecedents
1. El
de data 16 de desembre de 2019,
Pressupost:
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

2.

46.200,08
9.702,02
55.902,10

b un únic licitador per raons
HEWLETT-PACKARD
SERVICIOS ESPAÑA, SL, que va respondre en
de data 19 de desembre de 2019.

Fonaments de dret
1.
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contrac
2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de

3. Vist

GeoSistemes, de data 9 de gener de 2020,
HEWLETT-PACKARD SERVICIOS
ESPAÑA, SL, permet obtenir una bona relació qualitat-preu, un cop verificat el
compliment dels requeriments tècnics establerts en els plecs administratius i tècnics
que regeixen aquest contracte.

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

RESOLC,
1.
-

EMPRESA ADJUDICATÀRIA: HEWLETT-PACKARD SERVICIOS ESPAÑA, SL
NIF: B82591470

2.
Import base:
Import IVA (21%):
Preu total (IVA inclòs):

46.200,08
9.702,02
55.902,10

3.

151.2 c) LCSP, una vegada finalitzada la negociació amb
licitadora
prestació fou fixat en 46.200,08 (IVA no inclòs) i el termini

4.

teressats i la seva
publicació al perfil del contractant en el termini màxim de quinze dies
1 LCSP.

5.

3.3 LCSP, la formalització del present contracte
realització de la
notificació als licitadors i candidats.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
del procediment administratiu comú de les
al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosacció
contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini
procedent.
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Jaume Massó i Cartagena
Director
2014)
Barcelona, 13 de gener de 2020

