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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6858 - 24.4.2015
CVE-DOGC-A-15112108-2015

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDÈS
RESOLUCIÓ sobre licitació d’un contracte de subministrament, mitjançant arrendament, de la plataforma de
virtualització de servidors corporatius, així com la seva implantació i manteniment.
Òrgan de contractació: Gerent del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.
Expedient: CSAP 1/15
Objecte del Contracte: Contractació del subministrament, mitjançant arrendament, de la plataforma de
virtualització de servidors corporatius del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, així com la seva implantació i
manteniment
Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a determinar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit ordinari.
Valor estimat del contracte: 130.000 euros sense IVA
Pressupost de licitació: 130.000 euros sense IVA
Vigència del contracte: 4anys
Possibilitat de pròrroga: No
Criteris de valoració de les ofertes: Segons els que consten al Plec de Clàusules Administratives
Garantia provisional: no es requereix
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació
Obtenció de la documentació: La documentació del procediment es podrà recollir de 9 a 14 hores a les
dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona. El preu
de la documentació és de 10 euros. També es podrà accedir a la documentació mitjançant la pàgina web
www.consorci.org
Presentació de les ofertes: Les ofertes es podran presentar fins a les 14 hores del dia 12 de maig de 2015, a
les dependències del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, Av. Tibidabo, 21, 08022 Barcelona.
Obertura pública de les ofertes pels criteris susceptibles de judici de valor: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, Carrer Espirall, s/n 08720
Vilafranca del Penedès, el dia 3 de junyde 2015 a les 12:30hores.
Obertura pública de les ofertes econòmiques i criteris quantificables: L’obertura pública de propostes es
realitzarà a les dependències de la domicili de la Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, Carrer Espirall, s/n 08720
Vilafranca del Penedès, a I’hora i data que es publicarà al perfil del contractant.

Vilafranca del Penedès, 22 d’abril de 2015

Ferrán García i Cardona
Gerent

(15.112.108)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

