Assumpte: Resolució d homologació
Acord Marc de subministraments
Expedient: H-2/2019 (ICGC-2019-00077)
Títol:

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Procediment obert
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en dos

lots.
Antecedents
1.

de proveïdor únic es va iniciar per Resolució del
juliol de 2019.

2. Una vegada finalitzats els tràmits administratius corresponents a aquest procediment obert,
Acord Marc van ser les
següents:
Lot 1 :
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL
INFOREIN, SA
TEKNOSERVICE, SL
Lot 2 :
SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, SA
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL.
INFOREIN, SA
3. A les propostes presentades per les empreses esmentades es van aplicar els criteris

Fonaments de dret
1.

Acord Marc,
allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector

2. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de Territori
da en el DOGC núm. 6601, de data 10
3. Vista la proposta de la Mesa de contractació de data 7 d
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de 2019, en virtut de la

RESOLC,
1. Homologar l'empresa següent com a proveïdor
treball i ordinadors de sobretaula
corresponents i en els termes establerts en els plecs de clàusules administratives i tècniques
que regeixen aquest procediment:
Lot 1:
EMPRESA HOMOLOGADA: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS,SL
NIF: B59104612

Lot 2:
EMPRESA HOMOLOGADA: ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS,SL
NIF: B59104612

Acord Marc és de dos (2) anys a comptar des de la seva
formalització amb la possibilitat de pròrroga anuals durant dos (2) anys més, en cas que a la
finalització del termini inicial es consideri necessari per garantir la prestació del
subministrament.
3. Ordenar la notificació de la

4.
rmalització del present Acord Marc
no podrà efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies hàbils des de que es remeti la
homologació a l empresa homologada.

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs especial en matèria de contractació, de conformitat amb allò previst pels
articles 44 i següents de la LCSP, davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies
administratiu ordinaris. Contra la resolució del recurs especial en matèria de contractació només procedirà interposar
recurs contenciós-administratiu, de conformitat amb allò que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa admi
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Jaume Massó i Cartagena
Director

Barcelona, 9 d

de 2019

