Exp.:1431-3163-2021
SERVEIS TERRITORIALS

DECRET
ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA
DE VIDEOVIGILÀNCIA, CONTROL DE TRÀNSIT I CÀMERES
Vist l’expedient tramitat per a la contractació mitjançant el sistema de
procediment negociat sense publicitat del subministrament d’un “sistema de
videovigilància, control de trànsit i càmeres”, del qual es va convocar la licitació
per decret del 1r tinent d’Alcaldia de 19 de novembre de 2021.
S’ha demanat preu a una sola empresa, ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL per
raons d’especificitat tècnica, d’acord amb l’informe del cap de la Policia Local de
data 7 d’octubre de 2021. En conseqüència, es dóna el supòsit de l’article 168.a,
paràgraf 2, de la Llei de Contractes del sector Públic, que permet l’adjudicació a
un licitador concret a causa de la no existència de competència per raons
tècniques i per no existir alternativa o substitució raonable.
El tècnic municipal de comunicació i noves tecnologies en data 9 de desembre de
2021 ha informat favorablement l’oferta presentada per ALPHANET SECURITY
SYSTEMS SL, per uns imports de:
Equipament: 39.938,79- € iva inclòs
Programari i llicenciament: 2.632,89- € iva inclòs
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Atès que consta a l’expedient l’acreditació per part d’aquest empresa d’estar al
corrent d’abonament de les obligacions Tributàries i amb la Seguretat Social en
aplicació d’allò establert a l’article 71 de la LCSP.
Per tot el que ha estat exposat, i en virtut de les competències atorgades per
resolució de l’Alcaldia núm. 725 de 09 de juny de 2021, de delegació de
competències al 1r Tinent d’Alcalde i Regidor de les Àrees de Territori i
Sostenibilitat, Polítiques digitals i Ocupació.
RESOLC:
PRIMER: ADJUDICAR a ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL empresa amb NIF
B65265415 i amb domicili social al carrer Pablo Iglesias 54, 1r 1a Mataró, el
contracte pel subministrament d’un “sistema de videovigilància, control de trànsit i
càmeres”, per un preu màxim de:
Equipament 33.046,62- € + iva (39.986,41- € iva inclòs)
Programari i llicenciament 2.175,94- € + iva (2.632,89- € iva inclòs)
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SEGON: AUTORITZAR la despesa, amb càrrec a les partides 49 491462300
equipament i 49 4912 64007 programari de l’Estat de Despeses del pressupost
únic.
TERCER: NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària.
QUART: LA FORMALITZACIÓ del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura
d’acceptació per part del contractista de la present resolució d’adjudicació.
CINQUÈ: PUBLICAR les dades corresponents del contracte al Perfil del contractant
de la web municipal i comunicar-les al Registre públic de contractes del sector
públic.

Ho mana i signa el 1r Tinent d’Alcalde a data de la signatura electrònica.
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