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Acord

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE RENOVACIÓ DE LLICÈNCIES D'ÚS I MANTENIMENT DEL SOFTWARE D'ÚS
CORPORATIU
En data 12 de novembre de 2019, per acord de la Junta de Govern Local, es va aprovar
l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert del contracte de serveis de
renovació de llicències d’ús i manteniment del software d’ús corporatiu per un import total de
111.216,05 € (IVA no inclòs), corresponent a un any de contracte per al lot 1, i de dos anys per
als lots 2, 3 i 4.
En data 12 de novembre de 2019, es va publicar l’anunci de la licitació al perfil del contractant
de l’Ajuntament.
El procediment s’ha regit pels tràmits establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).
En data 17 de desembre de 2019, la Mesa de Contractació va acordar la proposta de
classificació de les ofertes dels diferents lots, per ordre decreixent de puntuació en aplicació
dels criteris d’adjudicació del contracte establerts al Plec de clàusules administratives
particulars, de conformitat amb l’article 150, apartats 1 i 2, de la LCSP.
Lot 1
Empresa licitadora
CONTECNOW

Oferta econòmica
100

Lot 3
Empresa licitadora
ITGLOBAL

Oferta econòmica
100

Lot 4
Empresa licitadora
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÀTICA Y COMUNICACIONES DE
ESPAÑA, S.A.U.

Oferta econòmica
100
96,41
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En data 23 de desembre de 2019, es van dictar els decrets de requeriment documental núm.
DEC/5727/2019, DEC/5730/2019 i DEC/5729/2019, de conformitat amb l’article 150.2 LCSP i,
posteriorment, la Mesa de contractació va constatar la validesa i adequació al plec de clàusules
administratives particulars dels documents administratius presentats, que queden incorporats a
l’expedient.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb la
disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, en tractar-se d’un contracte que te
una durada total inferior a quatre anys. No obstant això, aquest competència s’ha delegat a la
Junta de Govern local mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 3522/2019 de data 4 de juliol de 2019.
Pel que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda:
Primer. DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària per a l’adjudicació del contracte de serveis de renovació de llicències d'ús i manteniment
del software d'ús corporatiu (exp. 71/2019).
Segon. DECLARAR DESERT el procediment obert convocat per a l’adjudicació del lot 2 del
contracte referenciat, corresponent al manteniment Oracle Linux, en no haver-se presentat cap
oferta per part de cap empresa licitadora.
Tercer. ADJUDICAR a l’empresa CONTECNOW SL, amb NIF B62463872, el lot 1, de
renovació de llicències Symantec i Veritas, del contracte referenciat pel preu de 26.543,77 € (IVA
no inclòs), amb una durada d’un any sense previsió de pròrroga, amb subjecció a l’oferta
presentada, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques
que regeixen la licitació, de conformitat amb el que estableix l’article 150 LCSP.
Quart. APLICAR la despesa per import de 32.117,96 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
43100.92000.2160000, del pressupost municipal vigent.
Cinquè. ADJUDICAR a l’empresa ITGLOBAL SL, amb NIF B61124376, el lot 3, de renovació
software ManageEngine, del contracte referenciat pel preu de 7.086,36 € (IVA no inclòs), amb
una durada de dos anys sense previsió de pròrroga, amb subjecció a l’oferta presentada, al plec
de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques que regeixen la
licitació, de conformitat amb el que estableix l’article 150 LCSP.
Sisè.
APLICAR la despesa per import de 4.287,25 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
43100.92000.2160000, del pressupost municipal vigent.
Setè.
ADJUDICAR a l’empresa SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS, SA, amb NIF
A61172219, el lot 4 de renovació de llicències Citrix, VMware, Veeam del contracte referenciat pel
preu de 67.037,24 € (IVA no inclòs), amb una durada de dos anys sense previsió de pròrroga,
amb subjecció a l’oferta presentada, al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques que regeixen la licitació, de conformitat amb el que estableix l’article 150
LCSP.
Vuitè.
APLICAR la despesa per import de 40.557,53 € (IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació
43100.92000.2160000, del pressupost municipal vigent.
Novè. ASSUMIR el compromís de dotar els exercicis successius procedents amb consignació
pressupostària suficient i adequada per a fer front a la despesa de caràcter pluriennal generada
pel contracte, d’acord amb l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i subordinar l’eficàcia
del contracte per a les anualitats successives corresponents a l’aprovació definitiva en cada
exercici del pressupost municipal general, de conformitat amb l’article 39.2 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Desè. INDICAR a les adjudicatàries que aquest contracte es formalitzarà en document públic
administratiu electrònic, de conformitat amb allò que disposa l’art. 153 de la LCSP.
Onzè. NOTIFICAR aquests acords a les empreses adjudicatàries i a les restants licitadores, de
conformitat amb l’article 151 de la LCSP i donar-ne trasllat a l’àmbit gestor, a la Unitat de
Prevenció de Riscos Laborals, a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, als efectes escaients.
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