Expedient núm.: 9592/2018
Assumpte: Licitació del contracte de subministrament (en règim d’arrendament) d’una llicència
de software, implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial i de
Protecció Civil.

Per Providència de l’Alcaldia, de data 15/03/2019, s’ha incoat l’expedient
contractual.

II.

S’ha emès informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de núm.
2019-0005 i data 11/04/2019, subscrit pel tècnic de gestió de projectes de
Seguretat i Tecnologies.

III.

S’ha emès informe jurídic núm. 2019-0040 de data 11/04/2019 subscrit pel
secretari general.

IV.

En la sessió de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Abrera
celebrada el 16 d’abril 2019 s’adoptà l’acord d'aprovació de l’expedient i
convocatòria de licitació del contracte de subministrament (en règim
d’arrendament) d’una llicència de software, implantació i manteniment d’una
aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció Civil.

V.

El 26/04/2019 es va publicar al Perfil de contractant l’anunci de
convocatòria de la licitació. El pressupost base de licitació:
El preu que serveix de base per a la licitació és de 9.671,09 €. A aquest
import s’afegirà un 21% d’IVA 2.030,93 €, el que comporta un total
11.702,02 €.
El costos del PBL corresponen a lloguer d’aplicació informàtica.

En el termini de presentació de proposicions de 15 dies naturals, des de l’endemà de
la publicació al Perfil de contractant, s’ha presentat la proposició següent:
Licitador

DRAGCLIC, SL

D’acord amb aquests antecedents, es procedeix a emetre el següent,
Informe:
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I.

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

Antecedents:

INFORME TECNIC

Jordi Bascuñana Alfaro (1 de 1)
Tècnic de Gestió de Projectes, Seguretat i Tecnologia
Data Signatura: 16/05/2019
HASH: b1082b31bcb8aff9c7e8e0195d0602ed

INFORME

Consideracions tècniques:
1. La clàusula 17. Criteris d’adjudicació, del Plec de clàusules administratives
particulars reguladores del contracte, estableix els criteris d’adjudicació per
valorar les proposicions, que són:

40

2. Vista la proposició presentada es valora de la manera següent:
Pressupost base de licitació: 9.671,09 € IVA exclòs.
Valoració licitador DRAGLIC, SL
a) Millor preu ofert: 9.000 € IVA exclòs
b) Millores. Cada millora ofertada es valorarà amb 10 punts:
1. Consultoria presencial en l’Ajuntament (3 dies a l’any) per a la implantació
de les novetats i el reforç general del projecte
2. Consultor/s assignat/s de forma permanent per a recolzar el responsable
del projecte en la resolució de problemes i explotar l’eina informàtica
3. Informes i estadístiques semestrals dissenyats conjuntament amb
l’Ajuntament
4. Assessorament i suport tècnic per a la integració informàtica de bases de
dades i interconnexió amb d’altres programes informàtics de l’Ajuntament
d’Abrera.

Punts

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

60

60

10
10
10
10

Total puntuació: 100 punts.
Conclusions:
Es proposa a l’òrgan de contractació adjudicar el contracte de subministrament (en
règim d’arrendament) d’una llicència de software, implantació i manteniment d’una
aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció Civilal al licitador DRAGLIC, SL,
amb una puntuació de 100 punts, i un preu de 9.000 € IVA exclòs. L’import de l’IVA , al
21%, és de 1.890 euros, el que comporta un total de 10.890 €.
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b) Millores. Cada millora ofertada es valorarà amb 10 punts:
1. Consultoria presencial en l’Ajuntament (3 dies a l’any) per a la
implantació de les novetats i el reforç general del projecte
2. Consultor/s assignat/s de forma permanent per a recolzar el responsable
del projecte en la resolució de problemes i explotar l’eina informàtica
3. Informes i estadístiques semestrals dissenyats conjuntament amb
l’Ajuntament
4. Assessorament i suport tècnic per a la integració informàtica de bases
de dades i interconnexió amb d’altres programes informàtics de
l’Ajuntament d’Abrera.

Punts

INFORME TECNIC

Criteris
a) Millor preu ofert. S’avaluarà mitjançant la fórmula:
P= (L - O) * 60 / (L- B), on:
P: puntuació
L: pressupost de licitació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades.

Millores:
1) Consultoria presencial en l’Ajuntament (3 dies a l’any) per a la implantació de

les novetats i el reforç general del projecte.
2) Consultor/s assignat/s de forma permanent per a recolzar el responsable del

projecte en la resolució de problemes i explotar l’eina informàtica.
3) Informes i estadístiques semestrals dissenyats conjuntament amb l’Ajuntament.
4) Assessorament i suport tècnic per a la integració informàtica de bases de
dades i interconnexió amb d’altres programes informàtics de l’Ajuntament
d’Abrera.

Jordi Bascuñana Alfaro
Tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies
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INFORME TECNIC

Abrera, a data de la signatura electrònica.

Número : 2019-0006 Data : 16/05/2019

Tot el que es posa en coneixement de l’òrgan de Contractació als efectes indicats.

