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

Valoració del licitador DRAGCLIC, SL
a) Millor preu ofert: 9.000 € IVA exclòs
b) Millores. Cada millora ofertada es valora 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.
Total puntuació

Punts
60

10
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Oscar Buxeres Soler (2 de 2)
Secretari
Data Signatura: 21/05/2019
HASH: b6664ef2e97d36eb30d157c9e92118f9

S’ha emès informe núm. 2019-0006 de data 16/05/2019, subscrit pel tècnic de Gestió
de Projectes de Seguretat i Tecnologies, de valoració de l’única proposició presentada,
amb el resum següent:
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Número: 2019-0789 Fecha: 21/05/2019

Per acord núm. SV1, adoptat per la Junta de Govern Local en data 16/04/2019, es van
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
del contracte administratiu de subministrament (en règim d’arrendament) d’una
llicència d’ús de software, implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de
gestió policial i de Protecció Civil, amb un pressupost base de licitació de 9.671,09 €,
IVA exclòs, i es va convocar licitació per procediment obert simplificat amb tramitació
abreujada, amb publicació al Perfil de contractant el 26/04/2019 i obertura del Sobre
Digital únic el dia 16/05/2019.

100

Atès l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector
públic, així com la resta de disposicions vigents en matèria de contractació.
La proposta de resolució ha estat formulada pel Servei de Secretaria i Contractació, en
el marc de la normativa vigent i tenint en compte tot el relacionat anteriorment aquesta
Alcaldia, en ús de les atribucions que m’atorga la llei, fent ús de la facultat d’avocació
prevista a l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
RESOLC
Primer. Adjudicar el contracte administratiu de subministrament (en règim
d’arrendament) d’una llicència d’ús de software, implantació i manteniment d’una
aplicació informàtica de gestió policial i de Protecció Civil, a la proposició amb la millor
relació qualitat-preu, d’acord amb les dades següents:
Adjudicatari: Dragclic, SL NIF: B65001893
Preu: 9.000 €, 21% IVA: 1.890 €, total: 10.890 €
Durada: 3 anys Pròrroga: 2 anys
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DECRET D’ALCALDIA

Segon. Disposar la despesa de 2.117,50 €, execució de juny a desembre, a càrrec de
l’aplicació pressupostària núm. 920/21600 del pressupost municipal vigent, la de 3.630
€ a càrrec de 2019 i 2020, la de 1.512,50 € a càrrec de 2021, i condicionar l’existència
de crèdit adequat i suficient a l’aprovació d’aquests pressupostos i retenir el crèdit
necessari per a l’eventual pròrroga del contracte.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari, fent-li saber que el contracte es
perfeccionarà amb la seva signatura de la notificació.
Quart. Publicar-la al Perfil de contractant acompanyada de l’informe que la motiva.
Cinquè. Donar compte a la Junta de Govern Local, a la Intervenció Municipal i al
tècnic de Gestió de Projectes de Seguretat i Tecnologies.

Jesús Naharro Rodríguez

Oscar Buxeres Soler
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El secretari,
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L’alcalde,

DECRET

Així ho resol i signa l’alcalde. Abrera, a data de la signatura electrònica.

