CPISR-1 C
Núria Mayoral
Marimon

Firmado digitalmente
por CPISR-1 C Núria
Mayoral Marimon
Fecha: 2019.07.26
13:29:32 +02'00'

Signat electrònicament per
CPISR-1 C Núria Mayoral
Marimon
Date: 2019.07.29 15:06:28 CEST
Signat electrònicament per
Eduard Rivas Mateo - DNI
47101113B (TCAT)
Date: 2019.07.29 13:48:49 CEST

Exp. 14.02.82

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D’UNA
PLATAFORMA ELECTRÒNICA.
Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

REUNITS
D’una part, el senyor Eduard Rivas Mateo, alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera, assistit per la secretària accidental de
la corporació.
D’altra part, el Sr. Oscar López Gombau , amb NIF 40.843.448 W, major d’edat, amb domicili a aquests efectes al Parc
Científic i Tecnològic Agroalimentari, Edifici H1 2º A de Lleida (25003).

ACTUEN
El senyor Eduard Rivas Mateo, en representació de l’Ajuntament d’Esparreguera, en virtut d’allò que l’estableix l’article
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
El Sr. Oscar López Gombau, en qualitat de conseller delegat de la mercantil SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, CIF A25027145, amb domicili social al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, Edifici H1 2º A de Lleida
(25003), segons escriptura pública de modificació de facultats dels consellers delegats, atorgada davant del Notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. Manuel Soler Lluch, el dia cinc de juny de dos mil disset, amb número de protocol mil
quatre-cents tretze.
El Sr. Oscar López Gombau manifesta que aquests poders no han estat modificats, restringits o revocats.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives entitats, i

MANIFESTEN
FINALITAT
L’entrada en vigor de totes les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment administratiu
comú i de la Llei 40/20105, de la mateixa data, reguladora del Règim jurídic del sector públic, determinen que
l’administració hagi de tramitar electrònicament els seus expedients. Per això, és necessari disposar d’un sistema
eficient que permeti la digitalització segura, la gestió, la tramitació, el seguiment i el control de l’activitat administrativa
que garanteixi les relacions amb la ciutadania, el conjunt d’administracions i entitats privades amb les que es relaciona
l’ajuntament.
Amb aquest contracte es pretén donar compliment al conjunt de les competències municipals incloses en l’article 25 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local(LRBRL).
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ANTECEDENTS
I.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
El 17 d’abril de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient administratiu i el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que havien de regir el contracte de subministrament, implantació i manteniment d’una plataforma
electrònica, mitjançant procediment obert simplificat.
Del resolutiu tercer del referit acord es desprenia que s’havia de procedir a la simultània convocatòria del procés de
licitació mitjançant anunci inserit al Perfil del Contractant, per tal que les persones interessades poguessin presentar les
seves ofertes en el termini dels quinze dies naturals següents a la referida publicació.
El 30 d’abril de 2019 s’insereix al Perfil del Contractant, la convocatòria de la licitació d’aquest contracte.
Durant el termini de presentació d’ofertes, que va concloure el dia 15 de maig de 2019, es van presentar la següent
proposta:

DENOMINACIÓ SOCIAL

CIF/NIF

Servicios Microinformática, SA

A25027145

DATA
D’ENTRADA
15/05/2019

HORA
D’ENTRADA
11:27:19

II.- CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L’OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
El 31 de maig de 2019 es va requerir a l’únic licitador que s’ha presentat al procés, en qualitat d’empresa que ha subscrit
l’oferta més avantatjosa, per a què, en el termini dels set dies hàbils següents a la seva notificació, procedís a formalitzar
la garantia definitiva del contracte per import de 2.567,50 € (dos mil, cinc-cents seixanta-set euros amb cinquanta
cèntims), quantitat corresponent al 5% del preu d’adjudicació, fixat en 51.350,00 € (cinquanta-un mil, tres-cents cinquanta
euros) corresponents als quatres anys de vigència inicial del contracte. La resta de documents a què es refereix la
clàusula 1.18) del plec administratiu regulador s’ha obtingut per aquest ajuntament de registres públics i d’altres
administracions que disposaven de la mateixa.

III.- GARANTIA DEFINITIVA
El dia 7 de juny de 2019 Servicios Microinformática, SA, constitueix davant la Tresoreria municipal la garantia definitiva,
per un import de 2.567,50 € (dos mil, cinc-cents seixanta-set euros amb cinquanta cèntims), segons document expedit
pels serveis econòmics amb número d’operació comptable 320190002346.

IV.- ADJUDICACIÓ
La Junta de Govern Local del dia 10 de juliol de 2019, va adjudicar el contracte de subministrament, implantació i
manteniment d’una plataforma electrònica amb un pressupost base de licitació de 78.650,00 € (setanta-vuit mil, siscents cinquanta euros) a Servicios Microinformática, SA, CIF A25027145, per import de 51.350,00 € (cinquanta-un mil,
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tres-cents cinquanta euros) IVA no inclòs o de 62.133,50 € (seixanta-dos mil, cent trenta-tres euros amb cinquanta
cèntims), IVA inclòs.
I convenint a totes dues parts com a adjudicador i adjudicatari d’aquest contracte mixt de subministrament i serveis,
formalitzen el present document, pel qual

PACTEN

Primer.- Objecte del contracte.
El Sr. Oscar López Gombau, en representació de la mercantil Servicios Microinformática, SA, NIF A25027145, es
compromet a executar el contracte de subministrament, implantació i manteniment d’una plataforma electrònica,
d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques particulars, que consten en l’expedient, documents
contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva i del qual en deixa constància signant en aquest acte la
seva conformitat.

Segon.- Preu
El preu del contracte s’estableix per import de 51.350,00 € (cinquanta-un mil, tres-cents cinquanta euros) IVA no inclòs,
pel termini de quatre anys, que d’acord amb l’oferta presentada a la proposició presentada a licitació es desglossa
d’acord amb el següent:
•
•

Subministrament plataforma
Servei manteniment (tres anualitats
que s’inicien un cop finalitzat el període
de garantia)

22.616,12 €, IVA no inclòs

28.733,88 €, IVA no inclòs

El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació contractada d’acord amb el següent:
•
•

En relació al subministrament de la plataforma, presentarà una factura un cop aquesta estigui configurada i en
funcionament, per import de 22.616,12 €, IVA no inclòs.
Pel que fa al servei manteniment es presentaran un factures semestrals, per quantitat corresponent a una
sisena part de l’import d’adjudicació d’aquest concepte (4.788,98 €, IVA no inclòs).

Les factures seran presentades de conformitat amb allò que estableix la Llei 25/2013 d’impuls de la Factura Electrònica i
Creació del Registre comptable de Factures del Sector Públic.
El pagament de les factures es farà en el termini màxim dels trenta dies naturals següents al de la data de la seva
aprovació.
Les factures que seran conformades pel responsable del Servei de Sistemes d’Informació amb caràcter previ al seu
pagament.
Trimestralment, el contractista acompanyarà a la factura els documents justificatius corresponents al pagament de les
quotes de Seguretat Social, retenció per IRPF i salaris dels treballadors directament relacionats amb l’execució del
contracte objecte de facturació.
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Tercer.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.

Quart.- Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de quatre anys a comptar des de l’endemà de la data de la seva signatura.
El contractista disposarà de sis mesos comptadors des de l’endemà de la formalització del contracte per configurar i
posar en funcionament la plataforma, d’acord amb allò que disposa la clàusula 8 del PPT.
El contracte no serà prorrogable.

Cinquè.- Règim jurídic
Tot això d’acord amb el Plec de clàusules administratives general aprovat pel Ple de la Corporació de data 17 d’abril de
2014 i plecs de clàusules administratives i tècniques particulars, documents descrits en l’antecedent I del present,
expressament acceptats per ambdues parts, els quals constitueixen Llei del Contracte.
Les parts resten obligades al compliment d’aquest document, i se sotmeten expressament als preceptes de les lleis de
règim local i de contractes de les administracions públiques que li siguin aplicables en allò que no estigui previst de
forma expressa en aquest contracte.
La resolució del contracte serà acordada per l’òrgan de contractació (Junta de Govern Local), prèvia audiència al
contractista, d’ofici, a sol·licitud de l’adjudicatari o per mutu acord.

Sisè.- Jurisdicció competent
Les parts es sotmeten a la competència dels Jutjats de la Jurisdicció contenciosa administrativa de la província de
Barcelona, en les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva execució.
I, com a prova de conformitat, totes dues parts signen aquest document per duplicat, a la data i lloc indicats ut supra en
presència del secretari de l’ajuntament, que dóna fe de l’atorgament.
L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

Sr. Oscar López Gombau
DNI 40.843,448 W
La secretària acctal,
Núria Mayoral Marimon
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