Expedient:

8004330008-2019-0015173

Referència:

RLP/pag/pcm

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0DB5737943E9464F9724CE92A31D96D8 i data d'emissió 29/04/2020 a les 12:27:46

DECRET

Aprovar expedient de contractació, per procediment obert simplificat
abreujat, de subministrament per la renovació de llicències de programari
informàtic, amb un pressupost base de licitació de 37.994,00 € (IVA inclòs)

Fets
1. L’Àrea de Tecnologia de la Informació i de la Comunicació té la necessitat de
contractar un subministrament per donar continuïtat a les llicències d’ús de
diverses aplicacions informàtiques utilitzades en diferents llocs de treball de la
Diputació de Tarragona, així com de poder disposar de les darreres versions
que surten al mercat d’aquests programaris i poder gaudir del suport prestat
per part dels fabricants en quan a les consultes que es derivin de l’ús diari.
Per la tramitació de la contractació s’han diferenciat set lots:

LOT 1

Llicències Presto:
Programa Presto en xarxa (Llicència E050425002) (15 usuaris)
Programa Presto en monolloc (Llicència C110704001) (1 usuari )

LOT 2

Subscripció Banc de Preus Bedec:
Accés al banc de preus BEDEC (13 usuaris)

LOT 3

Subscripció ISL:
Actualització llicència ISL Online Servidor Corporate
Suport tècnic Bàsic Servidor Corporate 8x5 (renovació 12 mesos) (1 llicència per usuaris
il·limitada)

LOT 4

Subscripció REVIT:
Contracte manteniment de 4 llicències del producte Revit 2020 Commercial new Single user
ELD ( 4 usuaris)

LOT 5

Subscripció MDT:
Renovació del contracte de manteniment de la llicència en xarxa 6024 (12 usuaris)

LOT 6

Subscripció Cinema 4D:
16 usuaris escola d’art i disseny de Tarragona
12 usuaris escola d’art i disseny de Tortosa
6 usuaris escola d’art i disseny de Reus amb una vigència de l’1 de setembre de 2020 fins 30 d’
agost 2021
11 usuaris escola d’art i disseny de Reus amb una vigència de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30
de setembre de 2021
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LOT 7

Renovació del contracte de les llicències de CODEX:
Renovació contracte manteniment de les llicències de CODEX

A aquests efectes, el cap d’unitat operativa de Centre d’Atenció a l’Usuari ha
redactat la memòria justificativa de la necessitat de contractació d'aquest
subministrament, amb la determinació de la naturalesa i extensió de les
necessitats que s’han de cobrir i la idoneïtat de l’objecte del contracte.
També consta a l’expedient l’informe sobre les repercussions del contracte en
el compliment dels principis d’estabilitat pressupostària.
2. El cap d’unitat operativa de Centre d’Atenció a l’Usuari ha redactat el Plec de
prescripcions tècniques que, juntament amb el Plec de clàusules
administratives particulars redactat per la Unitat de Contractació i
Expropiacions han de regir la contractació del subministrament esmentat que
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es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El pressupost
base de licitació és de 37.994,00 € (IVA inclòs), distribuït en 7 lots, amb el
següent desglossament:
Lots

Import base de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % ) import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

6.300,00 €

1.323,00 €

7.623,00 €

Lot 2

2.800,00 €

588,00 €

3.388,00 €

Lot 3

3.000,00 €

630,00 €

3.630,00 €

Lot 4

10.100,00 €

2.121,00 €

12.221,00 €

Lot 5

2.800,00 €

588,00 €

3.388,00 €

Lot 6

2.700,00 €

567,00 €

3.267,00 €

Lot 7

3.700,00 €

777,00 €

4.477,00 €

TOTAL

31.400,00 €

6.594,00 €

37.994,00 €

3. En data 21 d'abril de 2020, la Secretaria General ha emès informe favorable
sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives
particulars.

Fonaments de dret
1. L’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP), diu que la celebració de contractes per part de les
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent, motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’
article 28 d’aquesta Llei i que s’ha de publicar en el Perfil de contractant.
2. Aquesta contractació s’adjudicarà per procediment obert simplificat, en
aplicació de l’article 159 LCSP, amb la tramitació abreujada prevista en l’
apartat 6 del mateix article.
3. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació correspon al diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, d’acord amb la delegació de
competències efectuada per Decret de Presidència número 2020-0000447 de
13 de febrer de 2020.

En conseqüència, RESOLC:
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Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat, signada en data de 18
de desembre de 2019 pel cap d’unitat operativa de Centre d’Atenció a l’Usuari i
l’inici de l’expedient de subministrament per la renovació de llicències de
programari informàtic.
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Segon. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament esmentat, que
es tramitarà per procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost
base de licitació de 37.994,00 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Lots

Import base de licitació
(IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % ) import IVA

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)

Lot 1

6.300,00 €

1.323,00 €

7.623,00 €

Lot 2

2.800,00 €

588,00 €

3.388,00 €

Lot 3

3.000,00 €

630,00 €

3.630,00 €

Lot 4

10.100,00 €

2.121,00 €

12.221,00 €

Lot 5

2.800,00 €

588,00 €

3.388,00 €

Lot 6

2.700,00 €

567,00 €

3.267,00 €

Lot 7

3.700,00 €

777,00 €

4.477,00 €

TOTAL

31.400,00 €

6.594,00 €

37.994,00 €

Tercer. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars, signat en data
11 de març de 2020 per la cap de servei de Contractació i Expropiacions, i el
Plec de prescripcions tècniques, signat en data 15 d’octubre de 2019 pel cap d’
unitat operativa de Centre d’Atenció a l’Usuari, que han de regir l’esmentada
contractació.
Quart. Autoritzar la despesa de 37.994,00 € (IVA inclòs) per al finançament d’
aquest contracte, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9020/920/21600,
corresponent a l’any 2020.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació d’acord amb els articles 135 i 159 de la
LCSP, amb publicitat al Perfil de contractant de la Diputació.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea de Tecnologia de la
Informació i de la Comunicació.

Règim de recursos:
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- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.
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- Alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant de la
presidenta de la Diputació, en el termini màxim d'un mes des del dia segúent al
que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la pràctica de la notificació de la resolució.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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