IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Decret: DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2018009591 - Adjudicació del ...

Document: 6416905
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: CRU82-SK14F-COHXG
Data d'emissió: 18 de mayo de 2018 a les 9:47:10
Pàgina 1 de 2

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Interventor de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 17/05/2018 11:48
2.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 18/05/2018 09:16
3.- Regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat de AJUNTAMENT DE
GIRONA.Signat 18/05/2018 09:32

JF/ts
Exp.: 2018014468 - C. 09.079.003

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 3355295 CRU82-SK14F-COHXG 94484C628C7CD0C751C8CE48BB41CAC31B79A4A6 i podeu comprovar-ne la seva validesa a http://www.girona.cat/verificacio_signatura mitjançant el codi de verificació que
consta a la capçalera. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web codi de verificació CSV.

Decret de l'Alcaldia

Núm. 2018009591

Per Decret de l'Alcaldia de data 18 d'abril de 2018 es va iniciar i aprovar l'expedient
per a la contractació del servei d'una plataforma de vot electrònic per consultar a la
ciutadania sobre els pressupostos participats dels barris 2018, es va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i
es va convocar la licitació.
El procediment seguit per l'adjudicació del contracte ha estat l'obert simplificat abreujat
en virtut dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 4 de maig, havent-se presentat a
la licitació 5 empreses:
- SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING S.A., amb NIF A62604087
- ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS S.L., amb NIF B64702699
- ANDOS ASESORES S.L., amb NIF B57257826
- MIQUEL ROIG CAVA, amb NIF 46143962M
- V2MSOFTWARE CONSULTORIA INFORMÁTICA, S.L., amb NIF B65389264
Previs els tràmits corresponents de l'expedient 2018014468, i d'acord amb l'informe de
valoració de les ofertes presentades, de 15 de maig de 2018, emès per Jordi Figueras
Bosch, cap de l'àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació, en el
qual es classifiquen les ofertes i es proposa l'adjudicació a favor de l'empresa SCYTL
SECURE ELECTRONIC VOTING S.A per ser la millor classificada.
Mitjançant comunicat de data 14 de maig de 2018, es va requerir a l'empresa SCYTL
SECURE ELECTRONIC VOTING S.A., per tal que presentés la documentació a que fa
referència la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la
contractació del servei.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l'efecte.
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de l'Alcaldia
de 5 d'abril del 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en matèria de
contractació al regidor de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació
Atès que d'acord amb la informació d'Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
2018 730 92400 22699 Pressupostos participatius - consulta (20180020346) i pot
ordenar-se la despesa proposada,
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm.
2018005174, decret de data 13 de març de 2018.
DECRETO
Primer.- ADJUDICAR el contracte del servei d'una plataforma de vot electrònic per
consultar a la ciutadania sobre els pressupostos participats dels barris 2018 a favor de
l'empresa SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING S.A. per import de 21.774 €.
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Aquest import es desglossa en: disset mil nou-cents noranta-cinc euros (17.995 €) de
pressupost net, i tres mil set-cents setanta-nou euros (3.779 €) en concepte d'IVA
calculat al tipus del 21%.
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Segon.- A més de l'adjudicatària, han presentat oferta les següents empreses:
- ESTUDI DE COMUNICACIÓ INTUS S.L., amb NIF B64702699
- ANDOS ASESORES S.L., amb NIF B57257826
- MIQUEL ROIG CAVA, amb NIF 46143962M
- V2MSOFTWARE CONSULTORIA INFORMÁTICA, S.L., amb NIF B65389264
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària, determinants de la seva
selecció davant de les restants ofertes presentades, queden detallades en l'informe de
valoració dels diferents criteris d'adjudicació degudament puntuats, essent els
següents:
- Preu, 40 punts
- Temps de desplegament, 40 punts
- Experiència en votació electrònica, 20 punts
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts
L'informe de valoració dels diversos criteris d'adjudicació es publicarà al Perfil del
Contractant de l'Ajuntament.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la
contractació.
Tercer .- Notificar l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que
han pres part en el procediment.
Quart.- Publicar l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Cinquè.- Requerir a l'adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de
3 dies hàbils des de la seva notificació, presenti l'acceptació de la resolució
d'adjudicació en els termes de la clàusula 10 del Plec de clàusules Administratives
Particulars. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat
el contracte s'entendrà que retira la seva oferta i l'Ajuntament sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Sisè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona.
El regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i Seguretat
Eduard Berloso i Ferrer

Traspassat a la revisió tècnica en data 16 de maig de 2018
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