Òrgan: Junta De Govern
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 15 de juliol de 2019
Expedient núm. X2019000548 - 1403-000013-2019
Per Unanimitat
Aprovat Per 4 Vots A Favor (Cristina Mundet Benito, Joaquim Vivas Vidal, Laura
Rosales Perez, Salvador Riumallo Sureda)
ACORD
Títol:
ADJUDICACIO CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT A LA CONTRACTACIO
PUBLICA I MANTENIMENT DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA
Text:
PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE
SUPORT A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA I MANTENIMENT DEL PORTAL DE
TRANSPARÈNCIA
En data 24 d’abril de 2019 en sessió ordinària, la Junta de Govern Local va acordar
aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant
procediment obert, amb tramitació simplificada, del contracte administratiu de serveis de
suport a la contractació pública i manteniment del portal de transparència de l’Ajuntament
de Vilobí d’Onyar, amb un pressupost base de licitació de 31.668,00 euros IVA exclòs.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament en data 23 de
maig de 2019 i es va fixar la data del 7 de juny de 2019, com a límit per presentar
proposicions.
Durant aquest termini, es va presentar una única oferta mitjançant sobre digital per part de
l’empresa següent:
Registre
E2019002672

Nom
ISERVEIS EINSTIC, SL

Data
04/06/2019

La mesa de contractació es va reunir el dia 2 de juliol de 2019 per l’obertura dels sobres
digitals A: Declaració Responsable i inscripció al RELI i dels sobres digitals B: Oferta
avaluable d’acord amb criteris sotmesos a Judici de Valor.
A la vista del resultat de l’avaluació de la oferta presentada, la Mesa va acordar declarar
com a suficient la documentació presentada per l’empresa licitadora ISERVEIS EINSTIC,
SL, va disposar que s’emetès informe tècnic de valoració de la documentació aportada per
ser sotmesa a judici de valors, i convocar la Mesa pel dia 4 de juliol a les 9:00 hores per
donar compte del resultat de la valoració de la documentació aportada i obertura del sobre
“C” corresponent a l’oferta econòmica.
Els serveis tècnics en data 2 de juliol de 2019 varen emetre informe tècnic de valoració en
relació a la oferta presentada sotmesa a judicis de valor, el qual es conclou amb la
proposta de puntuacions que es detallen en el següent quadre:
A valorar

Atorgats

H.3.1.- Pla de treball

Fins a 15 p.

12,00p

H.3.1.- Memòria explicativa

Fins a 5,0 p.

2,5p

H.3.2. Acreditació de qualificació i experiència del personal

Fins a 20,0 p.

20,00p

adscrit Experiència de l’equip de treball
TOTAL

40 p

34,50 p

La Mesa de contractació reunida el dia 4 de juliol i donada compte als assistents del
resultat de la valoració, per part dels serveis tècnics, de la documentació aportada
sotmesa a judicis de valor procedeix a l’obertura del sobre digital C, on hi consta la
proposició econòmica, d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP, subjecta a criteris de
valoració objectiva mitjançant fórmula, amb els imports que a continuació es detallen:
 ISERVEIS EINSTIC, SL es compromet a executar el contracte amb estricta
subjecció als requisits i condicions estipulats per la quantitat total de 33.026,71 €,
de les quals 27.294,80 € es correspon al preu del contracte i 5.731,91 € es
correspon a l’impost sobre el valor afegit.
La proposta econòmica s’ha calculat d’acord amb allò establert a l’apartat B.2 del
quadre de característiques del PCAP sobre l’oferiment d’un preu hora de 36,20€,
IVA exclòs, que juntament amb l’IVA suma un import total per hora de dedicació
de 43,80€.
Finalitzada l’obertura de les proposicions presentades, i no observant-se cap defecte, es
procedeix a la seva valoració, d'acord amb els criteris i a la ponderació establerts en el
plec, assignant els 60 punts (45 punt per l’oferta econòmica, 10 punt per la millora 1 i 5
punts per la millora 2) al global de la oferta presentada, quedant les puntuacions finals
següents:
Licitador

Criteris automàtics

ISERVEIS EINSTIC, SL

60,00

Criteris sotmesos a judici
de valor
34,50

Total
puntuació.
94,60

A la vista dels resultats la Mesa acorda proposar com adjudicatària del contracte
l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL en ser la millor oferta presentada pel preu de 33.026,71
€ (iva inclòs).
L’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL està inscrita al RELI i en data 5 de juliol de 2019 es va
requerir mitjançant comunicació electrònica per tal que aportés la declaració responsable
del contractista i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que
s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article
76.2.
En data 9 de juliol de 2019, l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL ha aportat la documentació
requerida.
Per tot l’exposat, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- ADJUDICAR a l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL, representada pel Sr. Antoni
Casassas Jordà, amb domicili al c/ Molí d’en Saborit, nº 2, 3r-5a de Vic, el contracte de
serveis de suport a la contractació pública i manteniment del portal de transparència de
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, per un preu de contracte, de 33.026,71 euros, corresponent
l’import base de licitació a 27.294,80 euros i 5.731,91 euros a l’IVA, amb subjecció als
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i a l’oferta
presentada, que inclou les millores al contracte sense cost per a l’ajuntament.
Segon.- Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.

Tercer.- Designar com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Mundet Benito,
Alcaldessa de l’Ajuntament.
Quart.- NOTIFICAR el present acord al Sr. Antoni Casassas Jordà com a legal
representant de l’empresa ISERVEIS EINSTIC, SL, adjudicatari del contracte i CITAR-LO
per la signatura del contracte que tindrà lloc mitjançant signatura electrònica en el termini
de 15 dies a comptar des de la notificació del present acord.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa amb caràcter plurianual sobre crèdit
retingut per import de 33.026,71 euros IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
1.920.22799 del Pressupost Municipal de 2019 de conformitat amb l’establert a l'Informe
d'Intervenció de data 17 de gener de 2019 i segons detall:
Any 2019 5.504,46€
Any 2020 11.008,90€
Any 2021 11.008,90€
Any 2022 5.504,45€
Sisè.- Publicar la formalització del contracte d’aquest servei al Perfil del contractant, i en el
termini no superior a quinze dies un cop signat el contracte.
Setè.- Comunicar al Registre de Contractes del sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent les dades de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, junt amb el desglossat
de l’IVA.
Vilobí d’Onyar, a la data de la signatura electrònica.
Cristina Mundet i Benito.
Alcaldessa

