CONTRACTE
PARTS
INTERVINENTS

D’una banda, Jordi Camps Vicente, amb DNI núm. 45825210X,
president delegat de la Xarxa Local de Municipis Gironins (XALOC),
organisme autònom de la Diputació de Girona, amb CIF P1700053J.
I de l’altra, Miquel Àngel Cordón Pajuelo, amb DNI núm. 40462626Z,
amb domicili professional al carrer Pic de Peguera, número 15, de Girona.
Dóna fe d’aquest contracte el secretari general de la Diputació de Girona.
ACTUEN

Jordi Camps Vicente, com a president delegat de l’organisme autònom
Xarxa Local de Municipis Gironins i en representació legal d’aquest, d’acord
amb les atribucions que li confereix l’article 14 dels Estatuts de XALOC, les
quals li han estat delegades per resolució de presidència de data 21 d’agost
de 2018.
Miquel Àngel Cordón Pajuelo, en nom i representació de l’empresa
Meibit Tech Solutions SL, amb NIF B55175616, domiciliada a la localitat
de Girona, al carrer Pic de Peguera, número 15, manifesta que no està
incurs en cap de les causes d’incompatibilitat i d’incapacitat que determinen
les disposicions vigents en aquesta matèria.
Prèvia manifestació expressa de Miquel Àngel Cordón Pajuelo de la
subsistència al seu favor de les facultats de representació i capacitat per a
obligar-se en nom de l’empresa Meibit Tech Solutions SL, necessàries per
a l’atorgament d’aquest document, els compareixents es reconeixen
mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i
manifesten la seva voluntat de formalitzar el contracte corresponent al
Subministrament i implantació d’un sistema de control d’accés
intel·ligent i control de presència del personal de XALOC, per la qual
cosa,

FAN CONSTAR
I. ANTECEDENTS
Primer. Mitjançant resolució de presidència de data 14 de novembre de
2018 ha aprovat l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars
i el plec de prescripcions tècniques regulador de la licitació per a la
contractació del Subministrament i implantació d’un sistema de control
d’accés intel·ligent i control de presència del personal de XALOC, al
mateix temps que s’autoritzava una despesa de 24.805,00 euros (IVA
inclòs), i es convocava la corresponent licitació mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert simplificat.
Segon. El president delegat de XALOC ha resolt en data 10 de desembre de
2018 aprovar la classificació de l’única proposició presentada i requerir
l’empresa Meibit Tech Solutions SL perquè constitueixi la garantia definitiva
per tal de ser adjudicatària.
Tercer. En data 13 de desembre de 2018 l’empresa Meibit Tech Solutions
SL ha presentat (RE 2018022988) sol·licitud de constitució de la garantia
exigida (per un import de 924,75 euros) mitjançant retenció en el preu.
Quart. El president delegat de la XALOC ha adjudicat el contracte
mitjançant resolució de 19 de desembre de 2018, esmenada per resolució
del president delegat de data 20 de desembre de 2018, la part dispositiva
de la qual es transcriu literalment a continuació:
“Primer. ADJUDICAR a Meibit Tech Solutions SL, amb CIF B55175616, el contracte del
Subministrament d’un sistema de control d’accés intel·ligent i control de presència del
personal de XALOC, d’acord amb el contingut del plec de clàusules administratives
particulars, del plec de prescripcions tècniques i les condicions i preus de la seva oferta,
segons el detall següent:
_Preu del subministrament i implantació del sistema: 18.495,00 euros, més 3.883,95
euros en concepte d’IVA, totalitzant 22.378,95 euros.
_Reducció del termini d’implantació del sistema: 4 setmanes de reducció (a aplicar
sobre el termini màxim inicialment previst de 8 setmanes).
_Preu/hora corresponent a la bossa d’hores de manteniment: 27,25 euros, més 5,72
euros en concepte d’IVA, totalitzant 32,97 euros.
_Preu d’alta d’un nou sistema de control d’accés a una oficina: 665,00 euros, més
139,65 euros en concepte d’IVA, totalitzant un preu de 804,65 euros.
_Millores del sistema:
o Inclusió a la proposta d’un detector d’estat a tots els accessos que s’hagin
proposat amb tipus de comunicació online, de manera que es pugui saber en
tot moment si la porta està oberta o tancada: Sí
o Disponibilitat i documentació de les funcionalitats bàsiques del sistema en
una capa de Web Services per consumir des d’altres sistemes i facilitar la
integració: Sí
Segon. DISPOSAR a nivell pressupostari una despesa màxima de 23.588,95 euros (IVA
inclòs), i les corresponents plurianualitats, subordinades a l’existència de crèdit que per a
cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, que es faran efectives amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:

Exercici

Aplicació

Import

2018

20/9200/64100 programes informàtics

2019

2020

IVA

Total

18.495,00

3.883,95

22.378,95

20/9200/21900 manteniment del
programari

500,00

105,00

605,00

20/9200/21900 manteniment del
programari

500,00

105,00

605,00

19.495,00

4.093,95

23.588,95

Total:

Tercer. RETENIR del preu del contracte la quantitat de 924,75 euros, en concepte de
garantia definitiva, en virtut del que disposa la clàusula 16.2.d) del plec de clàusules
administratives particulars. Aquesta retenció es farà efectiva amb càrrec a les primeres
factures del contracte.
Quart. REQUERIR Meibit Tech Solutions SL perquè en el termini màxim de 5 dies comptadors
a partir de la notificació d’aquesta resolució, procedeixi a la formalització del contracte.
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a Meibit Tech Solutions SL i COMUNICAR-LA a la
Intervenció i a Tresoreria.
Sisè. PUBLICAR l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.”

II. DESPLEGAMENT
Que sobre els antecedents i bases precedents, les parts procedeixen a
formalitzar el contracte per a l’execució del contracte del Subministrament
i implantació d’un sistema de control d’accés intel·ligent i control de
presència del personal de XALOC, en base als següents:
PACTES
Primer. L’empresa Meibit Tech Solutions SL, amb CIF B55175616, es
compromet a executar el Subministrament i implantació d’un sistema
de control d’accés intel·ligent i control de presència del personal de
XALOC, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, i al plec de condicions tècniques particulars que el regeixen, així
com a l’oferta i millores presentades en la seva proposta, documents
contractuals que accepta incondicionalment i sense cap reserva i que ratifica
amb la signatura del present document:
_Preu del subministrament i implantació del sistema: 18.495,00
euros, més 3.883,95 euros en concepte d’IVA, totalitzant 22.378,95
euros.
_Reducció del termini d’implantació del sistema: 4 setmanes de
reducció (a aplicar sobre el termini màxim inicialment previst de 8
setmanes).
_Preu/hora corresponent a la bossa d’hores de manteniment: 27,25
euros, més 5,72 euros en concepte d’IVA, totalitzant 32,97 euros.
_Preu d’alta d’un nou sistema de control d’accés a una oficina:
665,00 euros, més 139,65 euros en concepte d’IVA, totalitzant un
preu de 804,65 euros.

_Millores del sistema:
o Inclusió a la proposta d’un detector d’estat a tots els accessos
que s’hagin proposat amb tipus de comunicació online, de
manera que es pugui saber en tot moment si la porta està
oberta o tancada: Sí
o Disponibilitat i documentació de les funcionalitats bàsiques del
sistema en una capa de Web Services per consumir des
d’altres sistemes i facilitar la integració: Sí
Segon. El termini de durada d’aquest contracte serà de dos anys des de la
data de formalització de l’acta de recepció. El termini d’implantació del
sistema serà de quatre setmanes des de la formalització del contracte.
Tercer. El termini de garantia s’estableix en un any des de l’acta de
recepció.
Quart. Amb exclusió de tot altre procediment, jurisdicció i fur, serà
d’aplicació el procés administratiu i la jurisdicció contenciosa administrativa,
sotmetent-se les parts als tribunals que fossin competents per conèixer les
qüestions que se suscitin.
Llegit aquest document, en prova i testimoni de la seva conformitat, les
persones que l’atorguen signen aquest contracte al lloc i data que
s’assenyala.
A Girona, en la data que consta a la signatura electrònica.
L’ADJUDICATARI

EL PRESIDENT DELEGAT

El representant de Meibit
Tech Solutions SL

N'he pres raó,
EL SECRETARI GENERAL
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

