D. VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

R/N: EC/CP00034 EC-2020-388

Resolució d’adjudicació
Expedient

EC-2020-388

Unitat
promotora
Procediment

Direcció General d'Atenció Ciutadana

Objecte

Servei complementari d'atenció ciutadana a través de la plataforma
multicanal 012, per una banda, amb ampliació de l'horari als caps de
setmana i, per altra banda, reforç del nombre de personal i implantació del
teletreball en la prestació de serveis inicials.

Modalitat

Negociat sense publicitat
Art. 174 b) TRLCSP

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1. Mitjançant resolució d’1 de setembre de 2020 es va aprovar l’expedient de contractació de
referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació de l’expedient abans
esmentat.
2. Vist que s’ha procedit a convidar a participar a l’empresa ATENTO TELESERVICIOS
ESPAÑA, SAU, com a adjudicatària del contracte principal i, atès que es va considerar
correcta la documentació aportada, va ser admesa a la licitació.
3. Vista la proposta d’adjudicació del director general d’Atenció Ciutadana, de 16 de
setembre de 2020, segons la qual proposa l’adjudicació del contracte inicialment esmentat,
a l’empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SAU, amb NIF A78751997, un cop s’ha
comprovat que la documentació presentada és l’adient i que compleix els requisits tècnics
i documentals que s’han establert per a aquest expedient de contractació
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb allò que disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. Vist l’article 4.3 de la Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig, DOGC 7873 de 13 de maig
de 2019.
RESOLC:
1. Adjudicar a l’empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, SAU, amb NIF A78751997 el
contracte referenciat a l’encapçalament per un import total previst de 193.754,37 € (CENT
NORANTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET
CÈNTIMS), IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge d’IVA corresponent, resulta un
import de 234.442,79 €, d’acord amb el següent desglossament:
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Empresa adjudicatària
ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S A
Import base €

IVA €

Import amb IVA €

193.754,37

40.688,42

234.442,79

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

193.754,37

40.688,42

234.442,79

Pressupost licitació

Import adjudicació

2

Designar com a responsable d’aquest contracte al director general d’Atenció Ciutadana.

3. Notificar la resolució al licitador, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per delegació,

Miquel Gamisans i Martín
Secretari de Difusió i Atenció Ciutadana
(Resolució VEH/1235/2019, de 7 de maig
DOGC 7873 de 13 de maig de 2019)
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