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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE 

• Òrgan de contractació: Gerent del Consorci del Besòs 
• Número d’expedient: 103/19 
• Tipus de contracte: Serveis 
• Objecte del contracte: Contracte de serveis d’assistència tècnica informàtica del 

Consorci del Besòs. 
• Tramitació i procediment: La licitació s’ha realitzat mitjançant tramitació ordinària i per 

procediment obert d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014. 

• Criteris de valoració de les ofertes: els detallats a al clàusula 9, dels plecs de 
clàusules administratives particulars. 

• Anuncis de licitació: Mitjançant anunci publicat en el perfil del contractant del 
Consorci del Besòs així com a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública en 
data 18 de juliol de 2019, el Consorci procedí a la convocatòria de la licitació per a 
l’adjudicació del referit contracte.  

• Termini d’execució: Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim de 
dos (2) anys més. 

• Data de requeriment previ: 9 de setembre de 2019. 
• Adjudicatari: SOLUCIONS INFORMÀTIQUES G4, S.L. 
• Data d’adjudicació: 9 d’octubre de 2019.  
• Número de licitadors: 2 licitadors. 
• Data de formalització del contracte: 10 d’octubre de 2019. 
• Pressupost de licitació: Total pressupost màxim de licitació: 24.240,00 euros (IVA 

exclòs). Desglossat en: 21.840.00 euros (IVA exclòs) cost hora tècnic informàtic 42 
euros/hora amb una dedicació presencial de 5 hores/setmana (260/hores en còmput 
anual), més atenció telefònica de dilluns a dijous de 8 a 18.30 hores i divendres de 8 a 
15 hores i 2.400,00 euros (IVA exclòs) pel cost hora tècnic informàtic 50 euros/ hora 
per servei d’urgència amb una dedicació de 24 hores anuals.  

• Valor estimat del contracte: 48.480,00 € (IVA exclòs) 
• Import adjudicació: Total import adjudicat: 23.672,00 euros (IVA exclòs). Desglossat 

en: 21.320,00 euros (IVA exclòs) cost hora tècnic informàtic 41 euros/hora amb una 
dedicació presencial de 5 hores/setmana (260/hores en còmput anual), més atenció 
telefònica de dilluns a dijous de 8 a 18.30 hores i divendres de 8 a 15 hores i 2.352,00 
euros (IVA exclòs) pel cost hora tècnic informàtic 49 euros/ hora per servei d’urgència 
es pugui requerir.  

 

A Sant Adrià de Besòs,  

 
 
Jordi Canela i Farré 
Director de Serveis Generals 
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