DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE DISSENY, DESENVOLUPAMENT,
IMPLANTACIÓ, POSADA EN MARXA I DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU DE LA WEB
DE GRUA MUNICIPAL PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
PROCEDIMENT BASAT EN L’ACORD MARC PER A LA SELECCIÓ DE PROVEÏDORS
PER AL SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT D’APLICACIONS AMB
DRUPAL PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. i PARC
D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. ÀMBIT 3: PROJECTES DE MIGRACIÓ I/O
DESENVOLUPAMENT DE NOUS LLOCS WEB
NÚM. EXPEDIENT 2018SIST115AML01V003
Barcelona,
El sotasignat, en nom i representació de la societat ATENEA TECH, S.L.N.E., en virtut dels
poders que manifesta estar en vigor
MANIFESTA
Primer.- Que ha rebut per correu electrònic la notificació relativa a l’adjudicació del
contracte de referència, on consta la següent transcripció de la resolució adoptada per
l’Òrgan de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals en data 9 d’octubre de 2019:
TEXT DE LA RESOLUCIÓ
La Sra. Marta Labata Salvador, com a òrgan de contractació de
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA, en relació a
l’expedient de contractació relatiu al Servei de disseny,
desenvolupament, implantació, posada en marxa i desenvolupament
evolutiu de la web de Grua Municipal per a Barcelona de Serveis
Municipals, S.A. Núm. d’expedient 2018SIST115AML01V003.
x

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació de data 3 d’octubre
de 2019, de valoració final de les puntuacions obtingudes en
la valoració de les propostes i proposta d’adjudicació, per la
qual s’acorda: “CLASSIFICAR la proposta presentada per la
societat ATENEA TECH, S.L.N.E. en primer lloc, com a
proposta millor classificada, d’acord amb la proposta
formulada en l’informe tècnic de valoració que consta a
l’expedient de contractació”.

x

Vist que en la mateixa Acta de la Mesa de Contractació de
data 3 d’octubre de 2019, es va requerir la documentació
establerta a la clàusula 13 del Plec de Clàusules Particulars a
ATENEA TECH, S.L.N.E., per ser l’empresa que ha formulat
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x

la proposta amb millor relació qualitat-preu d’acord amb els
criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
Vista la verificació del compliment, per part de l’empresa
ATENEA TECH, S.L.N.E., del requeriment efectuat en data 3
d’octubre de 2019 en temps i forma.
ACORDA

PRIMER.- ADJUDICAR el contracte relatiu al Servei de disseny,
desenvolupament, implantació, posada en marxa i desenvolupament
evolutiu de la web de Grua Municipal per a Barcelona de Serveis
Municipals, S.A., a la societat ATENEA TECH, S.L.N.E. amb CIF
B65171381, domiciliada a Plaça Can Suris, s/n, 08940 de Cornellà
de Llobregat (Barcelona), per un termini d’execució d’UN (1) ANY i
un import global i màxim de TRENTA-SIS MIL DIVUIT EUROS
(36.018,00.-€), abans d’IVA.
SEGON.-NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a
la resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
TERCER.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya i
QUART.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà
interposar recurs d’acord amb el previst a l’article 44.6 de la LCSP,
en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en
que es remeti la notificació de l’acte impugnat.
Segon.- Que amb la signatura de la present declaració es perfecciona la relació contractual
entre ATENEA TECH, S.L.N.E. i Barcelona de Serveis Municipals en els termes i
condicions previstos al plec tècnic, al plec de clàusules particulars i a l’oferta presentada,
així com a la documentació de referència que consti a l’expedient de la licitació i als
annexos addicionals, entre els que es troba el comprovant de transferència bancària per
constituir la garantia definitiva requerida.
Quart.- Que com adjudicatària del contracte de referència, ACCEPTA l’adjudicació
assumint els drets i obligacions dimanants de l’adjudicació i que d’acord amb el que disposa
l’article 36.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, la
signatura de la present declaració comporta a tots els efectes la formalització de la relació
contractual entre ambdues parts.
I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de l’empresa.
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