CONTRACTE ADMINISTRATIU PER LA RENOVACIÓ DEL CONTRACTE DE
MANTENIMENT I SUPORT TÈCNIC DE LA SÈRIE DE PROGRAMES
INFORMÀTICS
GEOMEDIA
PROFESSIONAL
segons
expedient
25/2021/1428.
Vilafranca del Penedès, a la data de signatura electrònica
REUNITS:
D'una part, el Sr. Pere Regull Riba, de qui s’omet el detall de les
circumstàncies personals perquè compareix com a Alcalde-President de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i en el seu nom i representació, assistit
del Secretari de la Corporació, Sr. Eduard Marcó Albertí, que dóna fe de l’acte.
I d'altra part Pasquale Mignano en representació de l'empresa a INTERGRAPH
ESPAÑA, SA amb CIF A28768380.
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament, la capacitat d’obrar
i jurídica suficient per a l’atorgament i formalització del present contracte
ANTECEDENTS:
I.- La Junta de Govern Local en data 28 de desembre de 2021, va aprovar
l’expedient de contractació per la renovació del contracta de manteniment i
suport tècnic de la sèrie de programes informàtics Geomedia Professional
II.- De conformitat amb el que estableix l’article 168.a.2n) de la LCSP es va
convidar a presentar oferta a:
•

INTERGRAPH ESPAÑA, SA

III.- Durant el termini de presentació d’ofertes, i mitjançant l’eina sobre
digital, s’ha presentat el licitador convidat:
•

INTERGRAPH ESPAÑA, SA

IV.- En data 19 de de 2022, es fa acta d’obertura dels sobres 1 i 2, donant
conformitat a la mateixa i en data 20 de gener de 2022 es fa informe tècnic
valorant favorablement els criteris objecte de negociació establerts a la
clàusula 2.3 del plec de clàusules administratives particulars.
V.- Per resolució 2 de febrer de 2022, es fa requeriment a l’empresa
INTERGRAPH ESPAÑA, SA, per tal que presenti l’acreditació de la garantia
definitiva corresponent al 5% de l'import d'adjudicació exclòs IVA (6.216,34€),
és a dir, per import de 310,82€
VI.- INTERGRAPH ESPAÑA, SA ha presentat l’esmentada documentació, en
data 18 de febrer de 2022 mitjançant transferència bancaria.
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VII.- Per Junta de Govern Local de data 23 de març de 2022 s’ha adjudicat el
contracte per la renovació del contracta de manteniment i suport tècnic de la
sèrie de programes informàtics Geomedia Professional, a favor de l'empresa
INTERGRAPH ESPAÑA, SA
En virtut de tot el qual, en els seus respectius drets i representacions, els/les
compareixents
ACORDEN
Primer.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, representat pel seu Alcalde, Sr.
Pere Regull Riba, adjudica a INTERGRAPH ESPAÑA, SA , el contracte administratiu per
la renovació del contracta de manteniment i suport tècnic de la sèrie de programes
informàtics Geomedia Professional.
Segon.- Que les parts signants manifesten tenir coneixement del Plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeix la contractació per
la renovació del contracta de manteniment i suport tècnic de la sèrie de programes
informàtics Geomedia Professional, aprovat per Junta de Govern Local, i de la
proposta presentada per INTERGRAPH ESPAÑA, SA i que ha estat acceptada per part
de la Corporació municipal. Documents que es consideren part integrant d’aquest
contracte.
Tercer.- El preu del contracte es fixa en l’ import de 7.521,78€ IVA inclòs (6.216,35€
més 1.305,43€ corresponent al 21% d’IVA).
Quart.- El contracte tindrà una durada de dos anys a partir de la seva formalització.
Cinquè.- Per a resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir entre les parts
signants del present contracte, en matèria d’interpretació i execució del mateix són
competents els Jutjats i Tribunals del Contenciós-Administratiu amb jurisdicció a
Barcelona.
I com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document per duplicat
en presència del secretari de l’Ajuntament, que dona fe de l’acte.

L'ALCALDE-PRESIDENT,

L'ADJUDICATARI,

DAVANT MEU,
EL SECRETARI,
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