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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,
CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 29 d'octubre de 2018 es va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:
Adjudicació del contracte de subministrament d'equipament informàtic.Vist que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 14 de setembre de 2018 es va
aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que ha de regir el procediment
per a la contractació per el subministrament de l’equipament informàtic, per
procediment obert simplificat abreujat.
En data 11 d’octubre es presenta proposta valorada relativa als criteris objectius per
part del responsable del servei informàtic de l’Ajuntament, on consta que l’empresa
amb millor puntuació és TEKNOSERVICE S.L per un import de 18.456,35 euros més
IVA suma un total de 22.332,18 euros.
Vist l'article 159.6 de la LCSP i els acords de delegació a Junta de Govern Local, i per
tot l’exposat la Junta de Govern Local acorda:
PRIMER.-Adjudicar la contractació per el subministrament de l’equipament informàtic,
per procediment obert simplificat abreujat per un import de 18.456,35 euros més IVA
suma un total de 22.332,18 euros.
SEGON.-Comunicar a l’adjudicatari que amb la seva signatura d’acceptació de la
present resolució es considerarà formalitzat el contracte, d’acord amb l’article 159.6 de
la LCSP.
TERCER.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.
I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de
l'acta redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a
l'art. 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, d'ordre del Sr. Alcalde i amb el seu vist i plau,
Valls, 30 d'octubre de 2018
Vist i Plau
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