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COMPRES I CONTRACTACIÓ

Adjudicar el contracte per la Renovació del contracte de manteniment i suport tècnic, de la sèrie de programes
informàtics Geomedia Professional
El Tinent d’Alcalde sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern la següent proposta d’acord:
La Junta de Govern Local, en data 28 de desembre de 2021, va aprovar l’expedient de contractació per
la Renovació del contracte de manteniment i suport tècnic, de la sèrie de programes informàtics
Geomedia Professional, segons expedient número 25/2021/1428, mitjançant procediment negociat sense
publicitat convidant a la següent empresa:


INTERGRAPH ESPAÑA, SA

Durant el termini de presentació d'ofertes que finalitzava en data 13 de gener de 2022 i mitjançant l'eina
sobre digital, s'ha presentat el licitador convidat:


INTERGRAPH ESPAÑA, SA

En data 19 de gener de 2022, es fa acta d’obertura dels sobre 1 i 2, donant conformitat a la documentació
presentada del sobre 1 – DEUC.
Consta a l’expedient informe tècnic, de data 20 de gener de 2022 valorant favorablement els criteris
objecte de negociació establerts a la clàusula 2.3 del plec de clàusules administratives particulars.
Per Resolució de data 2 de febrer de 2022 es va requerir a l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, SA, per a
què en el termini màxim de 10 dies hàbils, presentés l’ acreditació de la constitució de la garantia
definitiva corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació exclòs IVA (6.216,34€), és a dir, per import de
310,82€, documentació que han presentat en termini.
Fonaments Jurídics
Articles 168.a 2n, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
La competència per a contractar correspon a aquesta Junta de Govern Local, d’acord amb l’apartat 1 de
la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i amb el decret de
delegació d’atribucions de l’alcaldia a favor de la Junta de Govern Local, de 27 de març de 2020.
Per tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio
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Primer.- Adjudicar el contracte per la Renovació del contracte de manteniment i suport tècnic, de la sèrie
de programes informàtics Geomedia Professional, segons expedient número 25/2021/1428, a favor de
l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, SA, amb CIF A28768380, per import de 7.521,78€ IVA 21% inclòs.
Segon.- Disposar la despesa per import de 3.760,89€ Iva inclòs amb càrrec a la partida pressupostària
del pressupost vigent número 2.15100.22799.
Disposar la despesa condicionada a l’existència de crèdit del pressupost municipal de l’any 2023 a la
partida pressupostària número 2.15100.22799 per import de 3.760,89€ IVA inclòs.
Tercer.- Notificar a l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA, SA que, en el termini màxim de 15 dies hàbils
següents a rebre la notificació de l’adjudicació, hauran de formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Quart.- Notificar aquest acord a INTERGRAPH ESPAÑA, SA.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte a Josep Jané Iniesta, Tècnic d’aquest Ajuntament.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

El Tinent d'Alcalde de Serveis
i Hisenda,
Centrals
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