Exp. Núm.: CS/2021023
GES-1344/2021
Decret
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Mixt de subministrament i serveis

Codi CPV: 72268000-1 Serveis de subministres de software
48450000-7 Paquets de software de comptabilització del temps o recursos humans
Valor estimat del contracte: 12.100,00 €

IVA: 2.541,00 €

Durada: 2 + 2
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert en
la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte del subministrament de programa informàtic de
control de presència, amb portal de l’empleat i la prestació dels serveis d’implantació
i manteniment en el decurs de la vigència del contracte, en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules
administratives particulars a l’empresa EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL, per un
import de 9.876,53 més 2.074,07 d’IVA fent un total de 11.950,60 euros IVA inclòs.
Segon.- Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat
seleccionada l’oferta presentada pel citat adjudicatari amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, l’oferta
més avantatjosa.
Tercer.- Aprovar la despesa de 11.950,60 euros IVA inclòs, amb càrrec a les
partides 10.920.64100 i 10.920.22712.
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Procediment de contractació: Procediment obert Tipus de Tramitació: ordinària

Número: 2022-0229 Data: 11/02/2022

Objecte del contracte: Subministrament de programa informàtic de control de
presència, amb portal de l’empleat i la prestació dels serveis d’implantació i
manteniment en el decurs de la vigència del contracte.

Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a la Responsable del
departament de RRHH.
Sisè.- Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge

L’Alcaldessa

Davant meu
La Secretària accidental

Pl. Castell,1. 08788-VILANOVA DEL CAMÍ. Barcelona. Tel.938054422. vilanovac@vilanovadelcami.cat.www.vilanovadelcami.cat CIF: P0830300J

Codi Validació: 6LRL9Q463R7W7SRDP79FKPYYE | Verificació: https://vilanovadelcami.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Novè.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques
del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament
amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

DECRET

Vuitè.- Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Número: 2022-0229 Data: 11/02/2022

Setè.- Notificar a EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS, SL, adjudicataris del contracte,
la present Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte, que tindrà lloc en el
termini de 15 dies de la recepció de la notificació de l’adjudicació.

