Ref. Exp. CONSER-0091/2022 Contractació del servei de videoconferències basat
amb zoom.

S’accepta la resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre
formalitzat el contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

VOLA LOS DEL INTERNET, SL. p.p.,
Víctor Giró Marqués
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VOLA LOS DEL INTERNET SL
administracio@vola.global - 693595964

Àrea d'Hisenda
Contractacio
Ref. CP CONSER 0091/2022

Senyor/a,

Us notifico la resolució dictada per la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda el
dia 13/07/2022, als efectes oportuns.

Atentament,
El secretari general, per delegació de signatura
El vicesecretari
Josep M. Sabaté Vidal
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Hisenda
Servei d'aprovisionaments, contractació i patrimoni.
Exp. CP CONSER 0091/2022

DECRET
Atès que per Decret núm. 2022006560 de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda,
de data 4 d’abril de l’any 2022, es va resoldre iniciar l'expedient per a la contractació
del subministrament de la subscripció i el servei de videoconferències basat amb
Zoom amb un pressupost base de licitació anual (despesa màxima anual estimada)
de 6.304’10 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de contracte de 25.008’00 euros
(més l'IVA que li correspongui).
Atès que per Decret núm. 2022011481 de la Regidora delegada de l’Àrea d’Hisenda,
de data 16 de juny de l’any 2022, es va aprovar l’expedient de contractació i el plec
de clàusules administratives i tècniques particulars que havia de regir la present
licitació.
Atès que és un contracte de serveis a l’empara de l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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 (LCSP).
Atès que la licitació es fa per procediment obert simplificat sumari, a l'empara de
l’article 159.6 de la LCSP, amb un únic criteri d’adjudicació relacionat amb els costos.
Atès que a la present licitació s’hi han presentat les empreses DYNAMIC SOLUTIONS
AND PROFESSIONAL SERVICES SL i VOLA LOS DEL INTERNET,SL.
Atès que en data 6 de juliol de l’any 2022, es va procedir a l'obertura del Sobre únic
electrònic presentat pels licitadors, que conté la Declaració responsable de
compliment de les condicions establertes legalment per a contractar amb
l'Administració, la proposta tècnica i l’oferta econòmica i se n’ha donat trasllat a la
Unitat Tècnica del Responsable del Contracte, per tal que procedeixi a la valoració
de les ofertes.
Atès que en data 11 de juliol de l’any 2022 el Coordinador del Servei de Tecnologies
de la Informació i Telecomunicacions ha emès informe tècnic valoratiu al respecte,
en el qual s’ha proposat l’adjudicació en favor de l’empresa VOLA LOS DEL
INTERNET, SL.
Atès que la durada d'aquest contracte, segons el que disposa l'apartat D del quadre
de característiques del plec de clàusules, es fixa per un període de quatre (4) anys,
de conformitat amb l’article 29 de la LCSP.
Atès que no s'exigeix constituir garantia definitiva, a l'empara de l'article 159.6 f) de
la LCSP, i segons disposa la clàusula setzena del plec i l'apartat L.
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Ateses les condicions especials d'execució que consten en l'apartat M del quadre de
característiques del contracte del plec, les quals són d'obligat compliment per part
de l'empresa contractista i, si escau, per l'empresa o les empreses
subcontractistes.
Atès que existeix la consignació necessària per a contractar, de conformitat amb el
que disposa l'article 116.3 de la LCSP.
Vist l'informe d'Intervenció de fiscalització prèvia a l'adjudicació de data 11 de juliol
de 2022.
En ús de les competències que em confereix la disposició addicional segona apartat
primer de la LCSP,
HE RESOLT:
1.- ADJUDICAR a l'empresa VOLA LOS DEL INTERNET, SL. el contracte del
subministrament de la subscripció i el servei de videoconferències basat amb
zoom, per una despesa anual màxima estimada de 6.304,10 euros (IVA inclòs) i
d'acord amb la seva oferta econòmica de data 4 de juliol de 2022 segons detall:

Les unitats previstes poden variar anualment a la baixa o alça segons necessitats municipals.
La formalització del contracte s’entendrà efectuada mitjançant l’acceptació de
l'adjudicació per part del contractista, de conformitat amb l’article 159.6, apartat g)
de la LCSP, que haurà de tenir lloc dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar des
del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
A aquests efectes, i un cop acceptada la notificació de la resolució d’adjudicació per
part de l’empresa adjudicatària a través de l’e-Notum, se li trametrà per correu
electrònic la notificació esmentada amb una anotació on constarà: «S’accepta la
resolució d’adjudicació, i es signa la present, a efectes d’entendre formalitzat el
contracte, conforme l’article 159.6 apartat g) de la LCSP», la qual haurà de ser
retornada signada electrònicament pel legal representant de l’empresa al correu
electrònic contractacio@reus.cat.
2.- CONDICIONAR l’execució del contracte a l’existència de crèdit adient i suficient
per finançar les obligacions derivades del contracte en l'exercici pressupostari
corresponent, doncs es tracta d’un contracte plurianual.
3. NOTIFICAR el present decret als licitadors que han participat en la licitació, i
PUBLICAR-LO al perfil del contractant de l'Ajuntament de Reus.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
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Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
recepció de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la seva notificació.
Ho mana i signa la regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda en virtut de les
competències delegades per Decret de l'Alcaldia de data 27 de novembre de 2019
(BOPT de 12 de desembre de 2019), a la ciutat de Reus, el dia que consta en la
diligència de registre.
El secretari general, per delegació de
La regidora delegada de l'Àrea d'Hisenda signatura
El vicesecretari
Maria Luz Caballero Gabas

Josep M. Sabaté Vidal
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