Núm. de Decret i Data:
2019DECR000649 31/07/2019

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Núm. d’expedient: X2019000781
Relació de fets:
PRIMER.- En relació a les característiques del contracte que és pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contractació del servei de computació remota (Citrix)
Objecte del contracte: Contractació del servei de computació remota i manteniment
informàtic.
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Valor estimat del contracte: 99.000,00 €
Pressupost base de licitació: 33.000,00 €
Durada de l'execució: 2 anys + 1 anys prorrogables Durada màxima: 3 anys
SEGON.- En relació a l’expedient de contractació tramitat:
Document
Plec de prescripcions tècniques
Plec de condicions administratives
Acta de la Mesa de contractació sobres A i B
Informe de valoració tècnica
Acta de la Mesa de contractació sobre C

Data
24/05/2019
24/05/2019
19/06/2019
21/06/2019
26/06/2019

Fonaments de dret:
1. Els articles 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions
Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

3. El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Articles vigents després
de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
En relació a l’anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde, de conformitat amb la
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Resolc,
Primer.- Adjudicar el contracte de serveis per procediment obert del servei de computació
remota (citrix) en les condicions que figuren en la seva oferts i les que es detallen en els
plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques a:
ADJUDICATARI
ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN, SA

PREU
29.705,32 €

Segon. Són característiques i avantatges determinants de què hagi estat seleccionada
l’oferta presentada pel citat adjudicatari, les següents:
-

Que ha estat l’únic licitador que ha presentat oferta
Que la seva oferta compleix tots els requisits exigits en els plecs de clàusules

Tercer. Disposar la despesa anual corresponent a l’exercici 2019 per la contractació
d’aquest servei, en quantia màxima de 29.705,32€, de l’aplicació pressupostària
2019/21/920/21600 de l’estat d’inversions del pressupost municipal vigent, o, en el seu
cas, a la que li substitueixi legalment.
Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies, a
través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic
Cinquè. Designar com a responsable del contracte al Tècnic Informàtic de la corporació.
Sisè. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

Setè. Notificar a l’adjudicatari del contracte aquest acord i citar-lo per a la signatura,
prèvia presentació del justificant de la garantia definitiva.
Vuitè. Publicar l’anunci de formalització del contracte en el Perfil del contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

Datat i signat digitalment

