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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’ INSTITUT MARE DE DÉU DE LA 
MERCÈ DE BARCELONA RELATIVA AL PROCEDIMENT OBERT PEL 
SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS 

EXP.  1/2021 
 

MOTIVACIÓ 
 

I.- Atesa la documentació presentada per les empreses licitadores, 
 
II.- A la vista dels informes tècnics que figuren en l’expedient de referència,  
 
III.- Considerant de conformitat la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació,  
d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, 
 
IV.- Atès que l’empresa proposada per a ser adjudicatària ha presentat la documentació 
demanada en el requeriment que li va ser notificat, 
 
L’Òrgan de Contractació, acceptant i donant per reproduïts els arguments descrits en la 
proposta i atenent a la proposició més avantatjosa 
 

RESOL 
 

PRIMER.-  D’acord amb els informes que consten al perfil de contractant de valoració del 
sobre B i de valoració del sobre C, i de conformitat amb la proposta d’adjudicació de la Mesa 
de contractació, ADJUDICAR el contracte subministrament d’equips informàtics,  a 
Servicios Informáticos Microtec, SCP, amb NIF J61776514 per un import abans d’IVA de 
cinquanta sis mil sis-cents trenta sis (56.636,00 €) i la quantitat de onze mil vuit-cents 
noranta tres euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro (11.893,56 € ) en concepte d’Impost 
sobre el Valor Afegit, essent la quantitat total de l’adjudicació, de seixanta vuit mil cinc-cents 
vuitanta-i-nou euros amb cinquanta-sis cèntims d’euro (68.529,56 € IVA inclòs), i amb 
estricta subjecció a la resta de condicions establertes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, així com en el Plec de Prescripcions Tècniques i de conformitat 
amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. 
 
SEGON.- CONVOCAR l’adjudicatari per tal que comparegui en un termini màxim de cinc 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de l’adjudicació,  per tal de 
formalitzar el contracte. 
 
TERCER.- PROCEDIR a la comunicació de l’adjudicació del present contracte al Perfil del 
contractant de l’entitat. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats. 
 
Barcelona, 1 de juny de 2021 
Lourdes González Campos 
Directora 
Institut Mare de Déu de la Mercè 
 

 


