APROVAT

CONTRACTACIÓ/va
Exp: 903720/2021
Doc: 2768 /2021
DECRET DE GERÈNCIA
Mitjançant resolució de Gerència de data 28 de juliol de 2021 s’aprova l’expedient per
procedir a la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del
subministrament per a l’adquisició d’estacions de treball.
Durant el termini de presentació d’ofertes es reben a través de la plataforma de Contractació
Púbica, proposicions de 3 empreses: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, INFORDISA 2.0
S.L, PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L, les quals han estat admeses a la licitació.
Realitzada la valoració de les ofertes, únicament sota el criteri econòmic i d’acord amb allò
establert als plecs reguladors de la licitació, en ús de les competències delegades mitjançant
Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019.
RESOLC,

Empresa

Preu ofertat

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L
INFORDISA 2.0 S.L
PUNT INFORMATIC I CREATIU, S.L

6.520,00 euros
6.896,36 euros
7.488,45 euros

TORRA XICOY, Ramon Ma. (1 de 2)
Gerent
Data signatura :03/09/2021 14:48:06
HASH:3CA3E0F4CA0A314961F05CC42D8E6D5FEEC08ECB

XAMMAR TARDIO,Llorenç de (2 de 2)
Cap de Secció Documentació jurídica
en nom de Secretari General
Data signatura :03/09/2021 15:40:35
HASH:3CA3E0F4CA0A314961F05CC42D8E6D5FEEC08ECB

Segon.- APROVAR l'adjudicació del contracte del subministrament per a l’adquisició
d’estacions de treball, favor de l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, S.L, per un
import de 7.889,20 euros (Base: 6.520,00 euros, més IVA: 1.369,20 euros)
Tercer.- DISPOSAR la despesa 7.889,20 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
X1055 49100 62600 del Pressupost de l’any 2021.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a les altres empreses
participants a la licitació posant l’expedient a la seva disposició. De conformitat al que
estableix l’article 159.6 g) de la Llei de Contracte de Sector Públic l’acceptació d’aquesta
resolució serà suficient com document de formalització contractual.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació en el Perfil de Contractant, en compliment del que disposa
l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Primer.- CLASSIFICAR les ofertes en el següent ordre decreixent:

