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Exp.: 2018035693 - C. 06.030.002

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 19 de novembre de 2018
ha dictat la següent resolució
"Per Decret d'Alcaldia de data 1 d'octubre de 2018, es va aprovar l'expedient de
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per al subministrament d'una
llicència de suport del programari de còpies de seguretat, el plec de clausules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la
contractació del subministrament, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l'adjudicació del contracte és 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 17 d'octubre de 2018, haventse presentat a la licitació l'empresa:
1.- Omega Peripherals SL. - NIF B60343076
Atès que una vegada finalitzat el termini de presentació d'ofertes, es comprova que
la única oferta presentada és conforme en tots els punts amb els plecs de clàusules
administratives, obtenint una puntuació de 100 punts de valoració.
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 d'Alcaldia
de 4 de juny de 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en materia de
contractació al regidor de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior.
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament d'una llicència de suport del
programari de còpies de seguretat a favor de l'empresa Omega Peripherals SL, amb
CIF B60343076, per import de nou mil set-cents euros amb cinquanta-un cèntims
(9.700,51 €).
Aquest import es desglossa en vuit mil setze euros amb noranta-cinc cèntims
(8.016,95 €) de pressupost net i mil sis-cents vuitanta-tres euros amb cinquanta-sis
cèntims (1.683,56 €) en concepte d'IVA, calculat al tipus del 21%.
Segon.- APROVAR la despesa d'import 9.700,51 € amb càrrec a la partida del
pressupost municipal 413 92000 21600 - manteniment sistema informàtic (Operació
número 220180052972).
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Tercer.- A més de l'adjudicatària, no s'ha presentat cap altra oferta
Les característiques i avantatges de l'oferta adjudicatària queden detallades a
l'informe de valoració, tenint en compte la millor relació cost - eficàcia, atorgant la
màxima puntuació a l'empresa licitadora que formuli el preu més baix i que no superi
el pressupost net de licitació.
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.
Quart.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa.
Cinquè.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Sisè.- 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.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l'Ajuntament de Girona."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau de de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 20 de novembre de 2018
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