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Expedient núm.: AJCOR0204142021 (855/2021)
Procediment: Procediment negociat sense publicitat amb una única empresa
Assumpte: Contractació del servei de manteniment i suport de les aplicacions
Absis per a l’any 2021
Àrea que sol·licita la contractació: Servei d’Informàtica/Àrea de Règim
interior i equipaments municipals

Cristina Blasquiz i López
24/03/2021
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24/03/2021 Reg Règim interior,
Equipaments i emp

Informe justificatiu i de necessitats de la contractació
Totes les aplicacions informàtiques instal·lades a l’ajuntament de Corbera de
Llobregat, imprescindibles per a la gestió municipals de sol·licituds, expedients,
acords i resolucions, i del Padró d’Habitants amb mòdul d’Eleccions (Vidsigner,
Padró d’Habitants amb mòdul Eleccions, Simplifica 3.0 gestor d’expedients,
connectors AOC, Mux i eNotum), així com el manteniment, suport i subscripció
a nivell estàndard de l’aplicació Cloud, necessiten obligatòriament un
manteniment i suport que en garanteixi el correcte funcionament i suport als
usuaris, així com les actualitzacions de software que siguin procedents.
En no disposar l’Ajuntament de Corbera de Llobregat dels mitjans personals i
tècnics per a la realització del manteniment de tot el programari Absis, es fa
necessària la contractació d’aquest servei amb l’empresa ABS Informàtica, SLU
amb CIF B59383596, titular dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual
de les aplicacions de referència i, per tant, única capacitada per a poder
realitzar-ne el manteniment i suport.
Les condicions són les descrites en l’oferta de manteniment presentada a tal
efecte per l’empresa ABS Informàtica, SLU amb CIF B59383596 i que servirà de
base per a la redacció dels plecs de clàusules, i es resumeixen a continuació:
Contracte:
Nom empresa:
Import:
Durada del contracte:
Partida pressupostària:

Manteniment i suport de les aplicacions
ABS Informàtica, SLU amb CIF B59383596
21.435,00€, 21% d’IVA exclòs
1 d’abril a 31 de desembre de 2021, amb possibilitat
de pròrroga per 1 any més
02.920.20600

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital.

Manel López Martín
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El responsable del contracte, Manel López
Vist i plau, la regidora de l’Àrea de Règim interior i equipaments municipals,
Cristina Blásquiz López

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

dadfb41eaf91438f82335e1f9d18ffb5001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

