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La Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2021 va aprovar els plecs de
clàusules administratives i tècniques per la contractació de subministrament de
l'aplicació informàtica DRAG per a la Policia local per procediment negociat sense
publicitat per raons tècniques.
Dins del termini establert per a la presentació de la proposició, l’empresa DRAGCLIC,
S.L., amb NIF B-65001893, va presentar la seva proposta.
En data 17 de novembre de 2021, la Mesa de contractació es va reunir per l'obertura
de la proposta econòmica presentada, mitjançant presentació telemàtica, i desxifrant
la proposició presentades en temps i forma. Un cop examinada la documentació, per
part de la Mesa de Contractació, es va enviar document a l’empresa DRAGCLIC, S.L.,
per tal que d’acord amb la Clàusula 1.11) Criteris de negociació, concreti els
aspectes a negociar.
En data 22 de desembre de 2021, la Mesa de Contractació es va reunir per revisar la
documentació presentada per l’empresa DRAGCLIC, S.L., en relació als aspectes a
negociar inclosos en l’oferta econòmica.
La proposta per al contracte de quatre anys inclou:
- Una oferta econòmica anual per a quatre anys de: Pressupost anual 3.225,00€
(IVA exclòs) + 677,25 € en concepte del 21% d'IVA , fent un total de 3.902,25€
(IVA inclòs)
- Amb l’oferta econòmica està inclòs el manteniment i suport, les possibles
extensions de funcionalitats que es desenvolupin, així com si es creen nous
mòduls addicionals dins de les actualitzacions periòdiques del programari.
- 10 hores de formació.
- Ampliació de llicències noves d’usuaris anuals sense cost, fins a un màxim 5
llicències.
Vist que en data 23 de desembre de 2021 es requereix a l’empresa DRAGCLIC, S.L., amb
NIF B-65001893, per tal que dipositi la garantia definitiva en els termes que
s’estableixen al PCAP i a l’article 107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vist que l'empresa DRAGCLIC, S.L., amb NIF B-65001893, dins el termini establert, ha
dipositat la garantia definitiva per un import corresponent al 5% de l’import
d’adjudicació (5% de 12.900,00 € sense IVA per a 4 anys de contracte), és a dir,
645,00 €.
Atès que l’adopció és competència d’aquesta junta de govern en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 398,
de data 18 de juny de 2019 (BOPB de data 28 de juny de 2019).
Per tot el que s'exposa i a proposta del regidor de Seguretat Ciutadana, la Junta de
Govern Local adopta els següents
A C O R D S
Primer.- Declarar vàlida la licitació i ratificar tots els acords presos per la Mesa
de contractació.
Segon.- Adjudicar el contracte de subministrament de l'aplicació informàtica DRAG per
a la Policia local per procediment negociat sense publicitat per raons tècniques, a
l'empresa DRAGCLIC, S.L., amb NIF B-65001893 per un import de 12.900,00 €, més
2.709,00 € en concepte d’IVA, fent un total de 15.609,00 € (IVA inclòs) per un
període contractual de 4 anys i amb facturació mensual.
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Tercer.- Aprovar la despesa derivada de la prestació del servei esmentat, per un
import 3.902,25 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida 9200 227994 Altres serveis
informàtics del pressupost únic per a l'any 2022.
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Quart.- Declarar la despesa pluriennal per als exercicis 2023, 2024 i 2025, i assumir
el compromís de consignar la quantitat necessària per a l'acompliment dels acords
anteriors en el pressupost anual de despeses que correspongui, segons les dades
següents:
Any

Partida

Import

2022

9200 227994 Altres serveis informàtics

3.902,28 €

2023

9200 227994 Altres serveis informàtics

2024

9200 227994 Altres serveis informàtics

2025

9200 227994 Altres serveis informàtics

3.902,28 €
3.902,28 €
3.902,28 €

15.609,12 €
Cinquè.- Formalitzar el contracte, d'acord amb l'article 153 del LCSP i la clàusula
1.19 del Plec de clàusules administratives, en els quinze (15) dies hàbils a comptar
des del següent al de la notificació de l’adjudicació. La formalització es publicarà
al perfil del contractant de l'Ajuntament de Montmeló.
Sisè.- Notificar els presents acords a l’adjudicatari, al departament de Serveis
Econòmics d'aquest Ajuntament i publicar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de
Montmeló.
Setè.- Inscriure aquesta
Generalitat de Catalunya.
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