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RESOLUCIÓ REGIDOR DELEGAT D’EDUCACIÓ, POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ,
RECURSOS HUMANS, GOVERN OBERT I CONTRACTACIÓ
Vist que amb data 12-03-2021 la Junta de Govern Local, va aprovar l’expedient de
contractació i la licitació del procediment obert convocat per l’adjudicació del contracte
administratiu de serveis consistent en el manteniment del sistema de videoacta de
l’Ajuntament de Cambrils.
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 05/05/2021 corresponent a la licitació indicada,
què diu el següent:
“[...]
Confirmant-se l’existència de quòrum suficient, es procedeix a l’obertura dels sobres ÚNICS
electrònics i es fa constar que s’ha presentat una única oferta, que és la següent:
Proposició núm. 1:

AMBISER INNOVACIONES, SL

A continuació la Mesa revisa la documentació presentada per l’empresa i comprova que compleix
els requisits exigits en el plec de clàusules administratives particulars per accedir a la licitació, per
tant la Mesa acorda la seva admissió.
A continuació els membres de la Mesa procedeixen a conèixer el contingut de l’oferta, la qual es
puntua segons els criteris establerts al PCAP, que són els següents:
[...]
El contingut de les ofertes és el següent:
Criteri 1
EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA ANUAL SENSE IVA

AMBISER INNOVACIONES, SL

6.500,00 EUR

Criteri 2
PARÀMETRE

SLA SOL·LICITAT

Temps màxim resolució d’una
incidència lleu
Temps màxim resolució d’una
incidència prioritat greu
Temps màxim resolució d’una
incidència prioritat molt greu
Temps màxim resolució d’una
incidència en dia de sessió

<=
4
laborables
<=
2
laborables
<= 6 hores
<= 1 hora

OFERTA
AMBISER
INNOVACIONES, SL
dies <= 4 dies laborables
dies <= 2 dies laborables
<= 6 hores
<= 1 hora
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Una vegada comunicat el contingut del sobre que conté la documentació valorable mitjançant
l’aplicació de fórmula matemàtica, l’interventor acctal. procedeix a comprovar si l’oferta
econòmica està incursa en temeritat, i no advertint-se inicialment temeritat, es procedeix a
puntuar d’acord amb els criteris de valoració establerts en el PCAP. [...]
Vist que l’oferta, tot i no rebre cap punt, compleix amb els requisits establerts en el PCAP per la
seva admissió, [...]”.
Vist que l’empresa AMBISER INNOVACIONES, SL, ha presentat la documentació i garantia
requerits dins de termini i s’han realitzat les oportunes comprovacions per part dels serveis
tècnics de contractació.
Vist que amb data 7-06-21 es va la resolució d’adjudicació corresponent a la present licitació,
amb el número 2021R191000058,, atribuïda la signatura per un error material a una regidoria
que no corresponia.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:
1. Adjudicar del contracte administratiu de serveis consistent en el manteniment del sistema
de videoacta de l’Ajuntament de Cambrils, per un termini d’un any, prorrogable per un
any més, a l’empresa AMBISER INNOVACIONES, SL, per un preu anual de 6.500,00 EUR
(més IVA) i resta de termes de la seva oferta, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent
contracte en document administratiu dins del termini de 15 dies hàbils a comptar del
següent a la notificació de l’adjudicació.
La distribució pressupostària dels imports serà la següent:
 A l’exercici pressupostari del 2021 s’aplicaran com a màxim 3.791,67 EUR (més IVA)
 A l’exercici pressupostari del 2022 s’aplicaran com a màxim 2.708,33 EUR (més IVA)
2. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a la aplicació pressupostària: 21 44 92002
22203 NOVES TECN.VIDEOACTA
3. Alliberar la despesa inicialmente autoritzada, si s’escau, la qual no ha estat finalmente
disposada en virtud d’aquest acord d’adjudicació.
4. Deixar sense efecte la resolució del Regidor número 2021R191000058 pels motius indicats
en la part expositiva.

Pg 3

AJUNTAMENT DE CAMBRILS
CONTRACTACIO I COMPRES

[Firma11-01]

F0032021000201
X2021019807
SECRETARIA
CONTRACTACIO I COMPRES
AMBISER INNOVACIONES SL

[firma]

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

[Firma01-01] [Firma10-01]

Expedient:
Ref:
Àrea:
Departament:
Interessat/da:

Codi Verificació Electrònic - El pot validar a https://seu.cambrils.cat

Ìe869cbbc-f969-4506-84ad-455c1bf947bdMÎ
e869cbbc-f969-4506-84ad-455c1bf947bd

Pg 3

