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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA I EN EL PERFIL DEL 
CONTRACTANT 

 
 

De conformitat al Decret d’Alcaldia de data 22 de febrer de 2010, per mitjà d’aquest 
anunci es fa pública la convocatòria del procediment negociat amb publicitat, 
mitjançant tramitació urgent, per a l’adjudicació del contracte de subministrament de 
nova infraestructura informàtica per l’Ajuntament de Canet de Mar, conforme a les 
següents dades: 

 
1. Entitat adjudicadora:  
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Obtenció de documentació i informació: 

1. Dependència: Secretaria 
2. Domicilio: Ample, núm. 11  
3. Localitat i Codi Postal: 08360 – Canet de Mar 
4. Telèfon: 93 794 39 40 
5. Telefax: 93 794 12 31 
6. Correu electrònic: canetdemar@canetdemar.cat 
7. Adreça d’internet del Perfil de Contractant: 

www.canetdemar.cat 
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 
Fins l’últim dia de presentació de proposicions 
 

2. Objecte del contracte. 
a) Tipus: Subministrament 
b) Descripció de l’objecte: L'objecte del contracte és el 

subministrament d'una plataforma tecnològica capaç de fer front les 
necessitats de computació actuals. Aquest nou entorn inclou: 

 
• Cablejat certificat cap a la nova ubicació dels servidors 
• Sistema d'armaris Rack 
• Sistema de servidors de virtualització amb alta disponibilitat 
• Sistema d'emmagatzematge centralitzat 
• Sistema de còpies de seguretat 
• Sistema de seguretat perimetral 
• Sistema d'electrònica de xarxa 
• Sistema d'alimentació ininterrompuda 

 
També és objecte de la present licitació el conjunt de serveis 
professionals d'implantació associats a la posta en funcionament 
del nou equipament, dels serveis derivats d'adequació de la 
xarxa pel bon funcionament de la nova infraestructura virtual, i 
del traspàs del coneixement necessari per a la total autonomia 
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dels serveis tècnics informàtics de l'Ajuntament de Canet de 
Mar. 
 
c) Lloc d’entrega i execució: Ajuntament de Canet de Mar 
 

1. Domicili: Ample, núm. 11 
2. Localitat i Codi Postal: Canet de Mar –08360 
 

d) termini d’entrega i execució: 15 dies abans de l’inici de 
l’execució, i 3 mesos a partir del dia 1 de setembre de 2010 

 
3. Tramitació i procediment. 

 
a) Tramitació: urgent 
b) Procediment: Negociat amb publicitat 
c) Subhasta electrònica: NO 
d) Criteris de Adjudicació:  

 
• Volum d’ocupació fins a 20 punts 
• Millores del subministrament fins a 50 punts 
• Oferta econòmica fins a10 punts 
• Millora en els serveis d’implantació fins a 20 punts 
 
4. Pressupost base de licitació.  
 

a) Import Net:  60.733,08 euros. IVA 16%: 9.717,30 euros  
b) Import total: 70.450,37 euros. 

 
5. Garantia exigida.  
 
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’IVA. 
 
6. Presentació de sol·licituds de participació: 
 

a) Data límit de presentació: 10 dies naturals a partir del dia següent a 
la publicació de l’anunci en el BOP de Barcelona. 
b) Modalitat de presentació: Per escrit acompanyat de la documentació, 
i en la forma, indicada a la clàusula 13 del PCAP 
c) Lloc de presentació: 

1. Dependència: Registre General de l’Ajuntament 
2. Domicili: c/Ample, núm. 11 
3. Localitat i Codi Postal: Canet de Mar –08360- 
4. Adreça electrònica: canetdemar a canetdemar.cat 

e) Admissió de variants: No 
f)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva 
oferta: Fins a l’adjudicació definitiva del present contracte 

 
7. Obertura d’ofertes: 
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a) Dependència: Sala de Juntes annexa a l’Alcaldia  
b) Adreça: c/Ample, núm. 11 
c) Localitat i Codi Postal: Canet de Mar -08360- 
d) Data i hora: A les 12:00h del desè dia hàbil posterior a l’últim per 
a la presentació de les ofertes 

 
8. Despeses de Publicitat: A càrrec del contractista amb un màxim de 1.500 

euros. 
 
 9. Altres informacions: 
 

Serà condició d’execució del contracte a què es refereix aquest 
plec, de conformitat amb el que estableix l’article 17.2 del Reial 
decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, que el nou personal que el 
contractista necessiti ocupar per a l’execució del contracte 
estigui en situació d’atur, prioritàriament en situació de 
desocupació de llarga durada. A aquests efectes, només es 
computaran els contractes fets o per fer amb els treballadors en 
atur inscrits en els serveis públics d’ocupació corresponents com 
a demandants d’ocupació en atur, i els fets o per fer amb 
treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat i que 
estiguin inscrits en els serveis públics d’ocupació corresponents, 
com a demandants d’ocupació en atur. 

 
El contractista haurà de garantir que el personal contractat sigui 
el que exerceix la seva activitat en l’execució del contracte. 

 
 
Canet de Mar, 23 de febrer de 2010 
 
L’Alcalde, 
 
 
 
Joaquim Mas i Rius 
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