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Referència:

RLP/ecs/msh

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació i Expropiacions

Delegació:

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

DECRET
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 598227AD1FA644F6A6962A1699C8CCF9 i data d'emissió 24/09/2021 a les 11:50:33

Codi de verificació: bb73ace4-8c82-4646-99fb-1c845023d014
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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Expedient:

Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat de la renovació de subscripcions Red Hat Enterprise Linux per la
plataforma de servidors de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost
base de licitació de 25.734,28 euros (IVA inclòs).

Fets
1. El cap de Projecte de contractació de l’Àrea TIC, ha informat sobre la
necessitat de contractar la renovació de subscripcions Red Hat Enterprise
Linux per la plataforma de servidors de la Diputació de Tarragona.
A aquests efectes, el cap de Projecte de sistemes ha redactat la memòria
justificativa de la necessitat de la 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 i sostenibilitat financera.
2. Per tal d’iniciar els tràmits per contractar aquest, el responsable del contracte
ha redactat el corresponent 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 es tramitarà mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El
contracte té un pressupost base de licitació de 25.734,28 euros (IVA inclòs).
3. A l'expedient consta l'informe favorable emès per la Secretaria General
sobre la legalitat del procediment i del Plec de clàusules administratives
particulars.
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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 de la LCSP, amb la tramitació abreujada prevista
en l’apartat 6 del mateix article.
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Fonaments de dret

3. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada dels
contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels
recursos que hagin de finançar el contracte corresponent.
4. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
l'autorització i el compromís de les despeses de caràcter plurianual es
subordinaran al crèdit que per a cada exercici es consigni en els respectius
pressupostos.
5. La competència per a l’aprovació del Plec de clàusules administratives
particulars i de l’expedient de contractació correspon a la presidenta de la
Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en el diputat delegat de Contractació
i Expropiacions (Decret 2020-000447 de 13 de febrer de 2020).

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la memòria justificativa de la necessitat ( ID document
497a1dcb-c72b-4659-8d74-1d04131613f8), i l’inici de la tramitació de
l'expedient de contractació, per procediment obert simplificat abreujat, de la
renovació de subscripcions Red Hat Enterprise Linux per la plataforma de
servidors de la Diputació de Tarragona.
Segon. Aprovar l'expedient de contractació de la renovació de subscripcions
Red Hat Enterprise Linux per la plataforma de servidors de la Diputació de
Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 25.734,28 € (IVA inclòs),
amb el desglossament següent:
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Tercer . Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars (ID document
41f5a899-5a53-47cd-8b83-f4ce80acfe72) i el Plec de prescripcions tècniques
(ID document: 87a4c767-d3d1-410f-a61a-98cc907d6c60) que han de regir l’
esmentada contractació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.
Quart. Autoritzar la despesa de 25.734,28 € (IVA inclòs) pel finançament d’
aquest contracte, amb la distribució següent:
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Pressupost sense IVA:
21.268,00 €
IVA (21%):
4.466,28 €
Pressupost base de licitació (IVA inclòs): 25.734,28 €

Any

Aplicació pressupostària

Import

2022

9021-920-21600-01

25.734,28 €

I subordinar l’autorització de la despesa a l’existència del crèdit adequat i
suficient en el corresponent pressupost.
Cinquè. Iniciar els tràmits de licitació, per procediment obert simplificat
abreujat, d’acord amb l’article 135 i 159 de la LCSP, amb publicitat al Perfil de
Contractant de la Diputació.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, i a l’Àrea TIC.

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de
l’endemà de la publicació al Perfil del Contractant .

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la notificació de la invitació,
davant de la presidenta de la Diputació

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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