INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ
Manteniment del Sistema de gestió Punt Xarxa dels Espais Multimèdia
En data 16 de juny de 2020 es va aprovar el Plec de clàusules tècniques del contracte de
serveis del manteniment del sistema de gestió Puntxarxa dels Espais Multimèdia de Biblioteques
de Barcelona.
L’única empresa que es podia presentar al concurs negociat és Aplicacions Multimèdia
Interactives S.L, per estar basat el servei en l’ús d’un programari propietari, el qual és propietat
exclusiva de l’empresa APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES, S.L., i no és permès l’accés ni la
manipulació del mateix a d’altres.
L’oferta presentada per Aplicacions Multimèdia Interactive S.L. de 5,26 € pel cost mensual de
manteniment per ordinador representa un 0,94% de baixa respecte al pressupost de licitació, i
de 64,00 € pel preu hora incidències representa un 1,53 % de baixa respecte al pressupost de
licitació.
S’ha negociat el preu verbalment amb l’empresa i han manifestat que no és possible fer una
baixa superior.
L’oferta presentada per Aplicacions Multimèdia Interactives S.L s’ajusta al Plec de Clàusules
tècniques del contracte de serveis del manteniment del sistema de gestió Puntxarxa dels Espais
Multimèdia de Biblioteques de Barcelona.
Es proposa l’adjudicació del contracte que té per objecte la contractació del servei de
manteniment de gestió Punt Xarxa dels Espais Multimèdia de les Biblioteques del Consorci de
Biblioteques de Barcelona, a APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES S.L. per un import màxim
de 28.028,00 €, IVA inclòs, dels quals 23.163,64 € són pressupost net i 4.864,36 € són en concepte
d’IVA al 21%. amb càrrec a la partida 227.99-332.11-01.00, 20.456,60 € amb càrrec al pressupost
2020 i 7.571,40 €, amb càrrec al pressupost 2021 del Consorci de Biblioteques de Barcelona
Barcelona, 7 de juliol de 2020
El Director Tècnic

Jordi Gual Nevado
Vist l’informe precedent DISPOSO s’iniciï el corresponent procediment.
EL GERENT

Ferran Burguillos Martínez

