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Divendres, 31 de gener de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

ANUNCI de licitació del contracte (procediment obert)

Per acord de la Junta de Govern local de data 19 de desembre de 2013 s'ha acordat el desistiment del procediment de 
licitació  per  a  la  contractació  del  subministrament  en  la  forma  d'arrendament  amb  opció  de  compra,  instal·lació, 
configuració,  posta  en  marxa,  manteniment  i  formació  en  l'ús  d'una  infraestructura  de  servidors,  tecnologia  de 
virtualització, emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat per l'ajuntament de Palau-solità i Plegamans per error 
no subsanable en les normes de preparació del contracte, procediment que es va iniciar per Resolució de l'Alcaldia de 
data 17 d'octubre de 2013 i quina licitació va ser publicada en el BOP núm. 022013025695 de data 4 de novembre de 
2013.

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2014 s'ha procedit a acordar l'inici immediat de nou  
expedient de contractació, aprovant-se la nova licitació i convocatòria del subministrament esmentat.

1. ENTITAT ADJUDICADORA:

a) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
b) Data d'aprovació de la licitació: 16 de gener de 2014.
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

a) Descripció de l'objecte: Subministrament en la forma d'arrendament amb opció de compra, instal·lació, configuració, 
posta  en  marxa,  manteniment  i  formació  en  l'ús  d'una  infraestructura  de  servidors,  tecnologia  de  virtualització, 
emmagatzematge centralitzat i còpies de seguretat per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
b) Divisió per lots i número: no.
c) Lloc d'execució: terme municipal de Palau-solità i Plegamans.
d) Termini d'execució: 48 mesos.

3. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT:

a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ:

El valor estimat del contracte de 110.000 EUR i un pressupost de licitació de 133.100 EUR amb un IVA d'import 23.100 
EUR.

5. GARANTIES:

Provisional: no es requereix.
Definitiva: la garantia definitiva que ha de constituir l'adjudicatari és del 5% de l'import d'adjudicació (sense incloure 
l'IVA).

6. OBTENCIÓ DE DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ:

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. L'horari d'atenció és de dilluns a divendres, al matí de 9 a 14 hores.
b) Adreça: Plaça de la vila, núm. 1.
c) Localitat: 08184 Palau-solità i Plegamans.
d) Telèfons: 93-8648056.
e) Fax: 93-8649259.
f) Adreça electrònica: pastorvd@palauplegamans.cat.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: DOS DIES hàbils abans de la data límit de presentació d'ofertes.
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7. REQUISITS ESPECÍFICS:

a) Classificació: No.
b)  Solvència  econòmica  i  financera  i  solvència  tècnica  i  professional:  haurà  d'acreditar  els  requisits  de  solvència 
econòmica, financera i tècnica de conformitat amb l'establert a la clàusula vuitena del Plec de clàusules administratives 
particulars.
c) Admissibilitat de variants o millores: D'acord amb clàusula desena del Plec de clàusules administratives particulars.
d) Condicions especials d'execució: les descrites a la clàusula quarta del Plec de clàusules administratives particulars.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.

Criteris                                                     Sistema d'avaluació             Puntuació màxima Total  

a.1 Valoració econòmica Fórmula 51
Subtotal 51 punts
b.1 Solució tècnica Judici de valor 20
b.2 Pla d'implantació i migració Judici de valor 10
b.3 Pla de manteniment Judici de valor 10
b.4 Pla de formació Judici de valor 5
b.5 Millores en el contracte Judici de valor 4
Subtotal 49 punts
TOTAL 100 punts

9. PRESENTACIÓ D'OFERTES:

a) Data límit de presentació: QUINZE (15) dies naturals, a comptar des de l'endemà de publicació d'aquest anunci al 
BOP. Els dissabtes o festius no es podran presentar proposicions.
b) Documentació que cal presentar: l'exigida per la clàusula dotzena del Plec de clàusules administratives particulars, 
dins dels TRES sobres tancats que preveu la clàusula esmentada.
c) Lloc de presentació:

1r. Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Servei d'Atenció al Ciutadà.
2n.Adreça: Plaça de la Vila, 1.
3r. Localitat: 08184 Palau-solità I Plegamans.
4t. Horari: dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l'oferta: DOS MESOS, des de la data d'obertura de les 
ofertes.

10. OBERTURA DE LES OFERTES:

a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Saló de Sessions.
b) Domicili: Plaça de la Vila, núm. 1.
c) Localitat: Palau-solità i Plegamans.
d) Data: El segon dia hàbil següent al de la data límit de presentar ofertes, exclòs, si s'escau, el dissabte o festiu o el dia  
que s'indiqui en el moment de presentar ofertes.
e) Hora: A les 13 hores o si s'escau, a aquella que s'indiqui en el moment de presentar l'oferta.

11. ALTRES INFORMACIONS:

Les  proposicions  o  ofertes  s'han  de  formular  en  la  forma  prevista  a  la  clàusula  dotzena  del  Plec  de  clàusules 
administratives particulars segons els sobres núm. 1, 2 i 3 que s'hi especifiquen, utilitzant els models que figuren com a 
annexos al plec.

12. DESPESES D'ANUNCIS:

A càrrec de l'adjudicatari. L'import d'aquesta anuncis serà com a màxim de 900 EUR.

13. PERFIL DEL CONTRACTANT:

Per  a  més  informació  sobre  la  licitació,  adreceu-vos  a  l'apartat  perfil  del  contractant  de  la  web  de  l'Ajuntament: 
www.palauplegamans.cat.

Palau-solità i Plegamans, 22 de gener de 2014
L'alcaldessa, Teresa Padrós Casañas

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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