Data de la sessió: 06/03/2019
Títol / identificació de l 'expedient
Número d'expedient N803/UO250-2018-000075C
Descripció
Aprovació de l'adjudicació del contracte de subministrament en forma de subscripció del programari
VMWare per a la gestió del sistema de virtualització dels servidors corporatius , mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària;
Relació de fets i fonaments jurídics
Fets:
En data 23/01/2019 la Junta de Govern Local va aprovar la classificació de les empreses admeses a
la licitació i es va requerir a IT GLOBAL SL perquè dins del termini de deu (10) dies hàbils següents a
la notificació d'aquest requeriment, presentés la documentació que s'indica a la clàusula 29 del plec
de clàusules administratives particulars ;
En data 24/01/2019 l'empresa IT GLOBAL SL ha presentat la documentació requerida;
En data 4/02/2019 la Mesa de Contractació, va qualificar com a correcta la documentació presentada
per l'empresa IT GLOBAL SL;
Fonaments jurídics:
Articles 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP), sobre la tramitació del procediment obert;
Article 150 de la LCSP, sobre la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte
Article 151 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes
Article 153 de la LCSP, sobre la formalització dels contractes
Article 154 de la LCSP, sobre l'anunci de formalització dels contractes;
Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 20/02/2019 ;
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment a la Junta de Govern Local pel decret
número AALB150022 de 23/06/2015 publicat al BOP 08/07/2015 , sobre delegació de competències
en aquest òrgan per part de l'alcaldessa presidenta de la corporació municipal de Sant Boi de
Llobregat,
Proposta d 'acord
Primer: Aprovar l'adjudicació de la contractació del subministrament en forma de subscripció del
programari VMWare per a la gestió del sistema de virtualització dels servidors corporatius, mitjançant
procediment obert i tramitació ordinària, a l'empresa IT GLobal S.L. amb CIF B61124376, a l'avinguda
Diagonal 421,08008 de Barcelona;
Segon: Aprovar la disposició de la despesa per un import total de vint -i-cinc mil vuit-cents noranta-dos
euros amb quaranta-sis cèntims (25.892,46 euros), dels quals 21.398,73 euros corresponen a la base
i 4.493,73 euros corresponen a l'IVA;
El pagament de la despesa es farà d'acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives

particulars;
Imputar l'import esmenta de 25.892,46 euros a càrrec de l'aplicació pressupostaria 250.92040.21600
"Mantenimet Equips i Aplicacions Informàtiques"
Tercer: Requerir l'adjudicatari perquè dins del termini dels deu (10) dies hàbils següents a la
notificació del present acord, i en tot cas abans de la formalització del contracte, trameti
electrònicament mitjançant l'aplicatiu e-coordina la documentació acreditativa de compliment de la
normativa de Coordinació d'Activitats Empresarials ( en el perfil de contractant estan publicades les
instruccions per l'ús de l'e-coordina)
Quart: Requerir a l'adjudicatari perquè dins del termini dels quinze (15 dies hàbils següents a la
notificació de l'adjudicació, formalitzai el contracte en documents administratiu, en la data i hora que
prèviament s'hagi determinat;
Cinquè: Facultar el tinent d'alcalde de Governança i Qualitat Democràtica perquè en nom i
representació de l'Ajuntament formalitzi el contracte amb l'adjudicatari en document administratiu;
Sisè: Notificar aquest acord a la resta de licitadors i publicar-lo juntament amb el document de
formalització del contracte, a la web municipal-perfil de contractant-

Peus de recurs
La qual cosa us comunico, tot indicant-vos que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, i per tant, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugueu exercir el que
estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques .
Informació prévia:
Informació a la capçelera:
Informació al peu: VOTACIÓ: Aprovada per unanimitat dels membres presents

