PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

1. El 31 de maig de 2018, la Junta de Govern Local va acordar l’inici de l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del contracte de serveis per a la prestació del servei de
manteniment dels equipaments de veu, dades i accessos de l'Ajuntament de la Llagosta.
2. El 19 de juny de 2018, la Mesa de Contractació va celebrar sessió d’obertura dels sobre
núm. 1, en què es van admetre les 3 ofertes presentades següents:
1-T-Partner Network Services, SL
18 de juny de 2018, registre d'entrada núm. 2018-E-RC-7362
2-An Connect 05, SL
18 de juny de 2018, registre d’entrada núm. 2018-E-RC-7378
3-Loops Cloud Computing, SL
18 de juny de 2018, registre d’entrada núm. 2018-E-RC-7410
No es va trobar cap mancança en la documentació presentada.
3. El 26 de juny de 2018, la Mesa de contractació va dictar l’acta de valoració dels criteris
d'adjudicació inclosos al sobre núm. 1.
4. El 28 de juny de 2018, es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 de cadascuna de les
ofertes presentades.
5. El 2 de juliol de 2018, la Mesa de contractació va dictar l'acta de valoració dels criteris
d'adjudicació inclosos al sobre núm 2, i va efectuar la proposta de classificació de licitadors,
d'acord amb l'ordre següent:
1. Loops Cloud Computing, SL
Puntuació total: 98,5 punts
2. An Connect 05, SL
Puntuació total: 71,1 punts
3. T-Partner Network Services, SL
Puntuació total: 44,5 punts
Així mateix, es va acordar requerir al licitador classificat en primer lloc per tal que
presentés, en el termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació següent:







Estatuts de la societat.
CIF.
Documentació justificativa de la capacitat dels representants.
Solvència tècnica necessària d'acord amb les previsions del Plec.
Solvència econòmica necessària d'acord amb les previsions del Plec.
Certificats d'estar al corrent de pagament amb hisenda i amb la seguretat social.
Ajuntament de La Llagosta
Plaça Antoni Baqué, 1, La Llagosta. 08120 Barcelona. Tel. 935603911. Fax: 935741142

1

Codi Validació: 5CYRGNA4XDT4GZP75K3SPAHCF | Verificació: http://llagosta.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Francisco Javier Ruiz Escobar (1 de 1)
Regidor
Data Signatura: 16/07/2018
HASH: f3cc06532488749d805145798248881c

RELACIÓ DE FETS



Document justificatiu d'haver constituït la garantia definitiva del contracte, per import de
sis-cents euros (600 €).

L'esmentada proposta va ser publicada al perfil del contractant de la corporació i va ser
notificada individualment al licitador classificat en primer lloc, el passat 3 de juliol de 2018.
6. El 10 de juliol de 2018, registre d’entrada núm. 8413, Loops Cloud Computing, SL ha
presentat tota la documentació requerida, així com la garantia definitiva del contracte
constituïda mitjançant transferència bancària, d'acord amb la carta de pagament emesa per
la Tresoreria el 10 de juliol de 2018.
FONAMENTS DE DRET
1. El negoci jurídic objecte de contractació es classifica com un contracte administratiu de
serveis, d’acord amb les previsions de l’article 17, en relació amb el 25 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP.
2. L'article 131.2 de la LCSP disposa que l'adjudicació dels contractes es realitzarà,
ordinàriament, utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació basats en el principi de millor
relació qualitat-preu, utilitzant el procediment obert de manera preferent.
3. L'article 156 i ss de la LCSP regula les condicions de tramitació del procediment obert.
4. L'article 159 de la LCSP estableix les normes de tramitació del procediment obert simplificat,
en casos d'imports inferiors al llindar permès i utilització de criteris d'adjudicació avaluables
automàticament de manera majoritària, com és el cas.
5. L'article 19 de la LCSP estableix la definició dels contractes subjectes a regulació
harmonitzada, complementada per l'article 22.1.b), en el cas dels contractes de serveis
adjudicats per, entre d'altres, les administracions locals.

6. La Disposició addicional segona, apartat primer, de la LCSP, referent a les competències en
matèria de contractació en les entitats locals, estableix que és competència de l'Alcaldia la
contractació dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessions d'obres i de
serveis i contractes administratius especials, quan el seu valor estimat sigui inferior al 10%
dels recursos ordinaris del pressupost i aquells contractes de caràcter plurianual que no
tinguin una durada superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses.
L'aparta segon d'aquesta mateixa Disposició addicional, estableix que son competència del
Ple aquells contractes que superin els límits establerts al paràgraf precedent, ja sigui per raó
de la quantia, ja sigui per raó de la seva durada.
En aquest cas, el contracte que es planteja te una durada de 4 anys, inclosa la hipotètica
pròrroga prevista, i el preu de licitació i el valor estimat del contracte són molt inferiors al
límit econòmic previst a la disposició abans esmentada, amb la qual cosa, correspon a
l'Alcaldia la tramitació del corresponent expedient de contractació.
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En el cas concret que ens ocupa, el preu estimat del contracte per al manteniment del
maquinari i serveis de veu, dades i accessos de l'Ajuntament és inferior a l'umbral previst,
amb la qual cosa, es tracta d'un contracte no subjecte a regulació harmonitzada.

7. El Decret d’Alcaldia 409/2015, de 29 de juny, publicat al BOPB, de 17 de juliol, per raó del
qual es delega en la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència per a l’exercici,
en matèria de contractació, de totes les competències que corresponguin a l’Alcaldia
atenent a les previsions del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per raó del
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Aquesta regidoria, vistos els antecedents, presenta a la Junta de Govern Local, per a la seva
aprovació si s’escau, la següent,
PROPOSTA:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei de manteniment del maquinari de
veu, dades i accessos de l’Ajuntament de la Llagosta a Loops Cloud Computing, SL, amb CIF
B-65931610, per un import de dotze mil euros (12.000 €), IVA exclòs, a partir de l'1 d'agost de
2018 i fins al 31 de juliol de 2021, d’acord amb les previsions del Plec de clàusules
administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i l’oferta presentada pel licitador
adjudicatari.
Segon.- Acceptar les millores presentades per Loops Cloud Computing, SL, següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Documentació de tot l’equipament.
Anàlisi funcional i proposta de millores (per exemple: Auditoria de xarxa).
Monitorització de l’equipament
Disseny de gravació/unificació Policia.
Auditoria de costos/ Pla Director de telecomunicacions.
Eina Tictoc (ticketing).
Interconnexió per VPN amb una Seu.
Eina NTOP (anàlisi de tràfic de xarxa)

Quart.- Autoritzar una despesa de catorze mil cinc-cents vint euros (14.520 €), amb càrrec a la
partida núm. 491.216.00 del PGM per a l’exercici 2018 i la que correspongui per als exercicis
següents, distribuïts per anualitats de la manera següent:
-

Exercici 2018: dos mil setze euros amb seixanta-cinc cèntims (2.016,65 €)
Exercici 2019: quatre mil vuit-cents trenta-nou euros amb noranta-sis cèntims (4.839,96
€)
Exercici 2020: quatre mil vuit-cents trenta-nou euros amb noranta-sis cèntims (4.839,96
€)
Exercici 2021: dos mil vuit-cents vint-i-tres euros amb trenta-un cèntims (2.823,31 €)

Cinquè. Notificar aquests acords a les empreses licitadores, publicar-ho al perfil del contractant
i comunicar-ho a Intervenció i Tresoreria.

La Llagosta,
Document signat electrònicament
El regidor de Societat del Coneixement
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Tercer.- Aprovar el contingut i la signatura del contracte de formalització de l’acord
d’adjudicació precedent.

