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EL TINENT D'ALCALDIA d'Hisenda i Serveis Centrals (Per Decret637512016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data del qual apareixen al marge, ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A requerir a l'empresa GUADALTEL SA, cons¡derada com a oferta
més avantatjosa, la documentació per a la contractació dels serveis de manteniment de la
plataforma de tramitació de factures electróniques GEELH a I'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat.
El tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals., en exercici de les facultats
que per a I'administració executiva li corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia
6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que es segueix per a la
contractació dels serveis de vigiláncia de la salut de I'Ajuntament de I'Hospitalet (AS18t2018).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2018 es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert i valoració per més d'un criteri (preu i altres), dels
serveis de manteniment de la plataforma de tramitació de factures electróniques GEELH a
I'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (AS-69/2018).
Dins del termini atorgat per a la presentació d'ofertes s'ha presentat proposició per part del
següent licitador:
1. GUADALTEL, SA
La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia22 d'octubre de 2018 va admetre I'oferta
i la va considerar, per ser l'única presentada a la licitació, com a més avantatjosa, per un
import anual de 14.500,00 euros IVA exclós per al servei de suport tecnológic i operatiu de
I'eina, un preu unitari per hora de 35,00 euros IVA exclós per al manteniment evolutiu i la
millora a la contractació dels treballadors adscrits al contracte amb un nombre de 8 persones
amb contracte indefinit i antiguitat mínima de 2 anys a I'empresa; i ho va elevar a l'órgan de
contractació, en virtut de I'art. 150.1 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
L'empresa GUADALTEL SA ha presentat el Document Europeu Únic de Contractació.

Taf i com disposa I'art. 150.2 de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i la cláusula 13 del plec de condicions administratives particulars, el licitador I'oferta
del qual ha estat declarada com a económicament més avantatjosa, será requerit perqué en
el termini de 10 dies hábils comptadors des de I'endemá en qué aquest hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvéncia establerts en el plec, així com del compliment de les obligacions
tributáries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, i acrediti la
constitució de la garantia definitiva o la declaració conforme la constituirá mitjangant la
modalitat de retenció de preu i I'altra documentació que sigui procedent.
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VIST I'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient administratiu.

Aquest tinent d'alcaldia, titular de I'Area d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a I'acord de 23 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 0910712015,
RESOL:

Primer.- DECLARAR com a oferta més avantatjosa la presentada per I'empresa
GUADALTEL SA a la contractació dels serveis de manteniment de la plataforma de
tramitació de factures electróniques GEELH a I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat, de
conformitat amb la Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia22 d'octubre de 2018, i
REQUERIR a aquesta empresa perqué, en el termini de 10 dies hábils comptats des de
I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, acrediti el compliment dels requisits de
capacitat, aptitud isolvéncia establerts en el plec, de conformitat amb les cláusules 8 i 13 del
plec de condicions administratives particulars que regeixen aquesta licitació i amb I'art. 150.2
de la Llei 912017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Segon.- REQUERIR a GUADALTEL SA perqué, en elterminide 10 dies hábils comptats des
de I'endemá en qué hagi rebut aquest requeriment, constitueixi la garantia definitiva del
contracte, per la quantitat de 3.134,38 euros corresponent al 5% de I'import base de licitació
IVA exclós o presenti la declaració conforme la constituirá mitjangant la modalitat de retenció
de preu.

Tercer.- ADVERTIR a GUADALTEL SA que en el cas de no complimentar els anteriors
requeriments en el termini indicat, s'entendrá que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint a exigir-li I'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclós, en concepte
de penalitat, a més s'entendrá exclosa la seva proposició i es procedirá a declarar deserta la
licitació; tot de conformitat amb el que disposa I'art. 150.2 de la Llei 9t2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Quart.- Notificar aquesta Resolució a GUADALTEL, SA.
...t...
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I PERQUE CONSTI IS'AFEGEIXI AL SEU

ENT HO CERTIFICO.
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