Expedient núm.: EG 1036/2017
Assumpte:
Adjudicació del contracte de servei per a la prestació d’assistència
tècnica informàtica i manteniment dels serveis informàtics de
l’Ajuntament de Navàs
Òrgan:
Junta de Govern Local
1. Antecedents de fet:
I.

L'Ajuntament de Navàs ha tramitat l'expedient administratiu per a l’adjudicació
del contracte de servei per a la prestació d’assistència tècnica informàtica i
manteniment dels serveis informàtics de l’Ajuntament de Navàs

II. Atesa la característica del servei, s’ha considerat com a procediment més
adequat el procediment obert simplificat, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
III. Atès que la Secretaria va emetre informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir, de data 19 de desembre de 2016.
IV. Vist que el 17 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació d'ofertes,
durant el qual s'ha presentat un únic licitador.
V. Vista l'acta de la Mesa de Contractació, reunida el 31 de juliol de 2017, en la
qual es proposa l’adjudicació condicionada del contracte a favor de l’únic
licitador presentat, l’empresa 3Ktec serveis integrals de la informació i la
comunicació, SL, amb CIF núm. B64966203 i representada pel sr. Agustí
Fontquerni Gorchs amb DNI núm. 77739768K.
VI. Atès que manca la documentació presentada pel licitador, referent a la
justificació d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, de conformitat amb la clàusula 15.3 del plec de
clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació.
2. Fonaments de dret
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), article 151.2 i 3 relatiu a l’adjudicació
del contracte.
Atès que l’òrgan competent per l’adopció dels acords és la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret núm. 472/2015, de 19 de juny, de delegació de competències, publicat
al BOPB de 9 de juliol de 2015.
En conseqüència de tot el que s'ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent
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PROPOSTA DEL REGIDOR – DELEGAT DE L’ÀREA DE CULTURA, FESTES,
PARTICIPACIÓ I NOVES TECNOLOGIES

ACORD
Primer. Adjudicar el contracte de servei per a la prestació d’assistència tècnica
informàtica i manteniment dels serveis informàtics de l’Ajuntament de Navàs a l’empresa
3Ktec serveis integrals de la informació i la comunicació, SL, amb CIF núm.
B64966203 i amb seu social al Pg. Circumval·lació Oest, 9-11, 4-B de Navàs,
representada pel sr. Agustí Fontquerni Gorchs, titular del DNI núm. 77739768K durant
el període de 2 anys prorrogable per 2 anys més, pel preu de 80.000 € (sense IVA),
això és 20.000 € anuals (sense IVA), condicionat a la presentació de la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Administració contractant.
Segon. Requerir a l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar del següent al de la recepció del requeriment, acrediti la constitució de la
garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs), això és 2.000 €.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè acrediti el títol del personal que assignarà de
forma permanent a la prestació del servei, que com a mínim haurà d’estar configurat per
un tècnic de sistemes.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades, en el termini de 15 dies, als
efectes legals oportuns.
Cinquè. Facultar al Sr. Alcalde - President per a l’execució dels presents acords i la
signatura dels documents que siguin necessaris.
No obstant això, la Junta de Govern Local acordarà el que cregui més adient.
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Navàs, datat i signat electrònicament al marge
El regidor delegat de l’Àrea de cultura, festes, participació i noves tecnologies

