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Llobregat
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 02 de
març de 2020 va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"7.- Adjudicació del contracte de servei de manteniment de llicències de
software Autodesk i de noves llicències (exp. 33559/19)
La Junta de Govern Local de 7 de gener de 2020 va aprovar l'expedient i els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la
contractació del servei de manteniment de llicències de software Autodesk i de noves
llicències, amb un pressupost màxim de 50.000 € IVA exclòs.
Dins del termini de presentació de proposicions, l’única empresa que va presentar proposta
és Asidek Asesores de Sistemas e Integradores de Cad, SL
Segons el contingut de l’acta de qualificació de la documentació i criteris avaluables de
forma automàtica i l'informe emès pel cap de Serveis de Sistemes i Tecnologia de la
Informació i de les Comunicacions de data 7 de febrer de 2020, es proposa com adjudicatari
a Asidek Asesores de Sistemas e Integradores de Cad, SL
La proposta d'adjudicació, efectuada per la Mesa de Contractació el 18 de febrer de
2020, està degudament motivada, perquè detalla la ponderació i l'explicació del resultat
d'aplicar a les proposicions presentades pels diferents licitadors els criteris d'adjudicació,
previstos al plec de clàusules administratives particulars. Aquesta proposta d'adjudicació
es publica al perfil del contractant.
El licitador ha aportat la documentació exigida a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LLCSP), dins del termini de set dies hàbils establert a aquest
efecte per l'art. 159.4.f.4º de la mateixa norma.
Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta
de Govern Local, s’acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar la ponderació, que tot seguit s'indica, de l’única empresa que es va
presentat a la licitació, i que ha estat proposada per la Mesa de Contractació de data 18 de
febrer de 2020, on consta expressada detalladament la seva motivació.
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màxim de 100
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SUMA TOTAL

100 PUNTS

Segon.- Adjudicar a l’empresa Asidek Asesores de Sistemas e Integradores de Cad, SL
(NIF: B61117099) el contracte de servei de manteniment de llicències de software
Autodesk i de noves llicències, segon els arts. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), per un pressupost màxim anual de 49.767,50 €, IVA
exclòs, (60,218,68 €, IVA inclòs) segons la seva oferta econòmica i tècnica que consta a
l’expedient, que anirà a càrrec del centre de cost: 306.502 i de les següents partides
pressupostàries:



Pp (012) 920 216
Manteniment
24.860,00 €, IVA exclòs (30.080,00 €,
21% d’IVA inclòs).
Pp. (012) 920 626
Noves llicències
24.907,50 €, IVA exclòs (30.138,00 €,
21% d’IVA inclòs), a raó de 4.981,50 € per llicència (6.027,62 €, 21% d’IVA inclòs).

Es obligatori l'ús de la factura electrònica amb format estructurat, d'acord amb el que
estableix l'article 4t de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, i d'acord
amb l'Annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost 2020 d'aquest municipi.
No s'admetran factures en paper quan existeix l'obligatorietat d'emetre factures
electròniques i es recomana sempre la seva utilització.
Cal que en cada factura figuri el número d'expedient 33559/2019, l'oficina comptable
L01081691, l'òrgan gestor L01081691 i la unitat tramitadora GE0002267 (Sistemes i
TIC)
Més informació a la web de l'Ajuntament del Prat: http://factura.elprat.cat
El termini de durada d’aquest contracte serà d’un any, comptat a partir de la formalització.
El termini de garantia serà d’1 any.
Tercer- L'adjudicatari estarà obligat a la formalització del contracte, en un termini de 15
dies hàbils, a comptar des del següent a la notificació d'aquest acord, mitjançant signatura
electrònica.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa Asidek Asesores de Sistemas e Integradores de
Cad, SL i informar-li que la motivació de l'aplicació dels criteris d'adjudicació la poden trobar
al perfil del contractant de l'Ajuntament del Prat de Llobregat: www.elprat.cat.
Cinquè.- Notificar així mateix als departaments de Comptabilitat, Sistemes i TIC i Prevenció
de Riscos Laborals i al responsable del contracte.
Sisè.- Publicar l’anunci de la formalització del contracte al Perfil del Contractant en
compliment de l’art.154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic."
I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
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