Expedient núm. 1175/2018

La Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2018, va aprovar l’expedient de
contractació, juntament amb el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques, mitjançant procediment obert simplificat del subministrament i instal·lació, i
manteniment d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i
integrades amb la infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament, amb un
pressupost de licitació de 47.550,00 euros (IVA exclòs).

Per decret d’alcaldia 2019-0176 s’ha requerit a ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL
perquè en el termini de 7 dies hàbils aporti la documentació sol·licitada per poder
adjudicar el contracte.
Vist que en el termini atorgat ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL ha constituït la
garantia definitiva establerta, ha aportat la resta de documentació requerida i es troba
inscrita en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores).
Vist el que disposa l’article 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Públic, en relació a l’adjudicació dels contractes.
Per tot això, en exercici de les competències conferides per la Disposició Addicional 2ª
de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
HE RESOLT,
Primer. Adjudicar el contracte administratiu del subministrament i instal·lació, i
manteniment d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i
integrades amb la infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament a ALPHANET
SECURITY SYSTEMS, SL amb NIF B-65265415 per un import de 43.236,96 euros
més 9.079,76 euros d’IVA, essent el total de 52.316,72 euros i de 4 mesos pel
subministrament i instal·lació i de 4 anys pel manteniment.
Segon. Disposar i comprometre la despesa per import de 38.522,72 euros (IVA inclòs)
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100-132-62301 pel que fa a la inversió i
13.794,00 euros (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 100-492-21600
pel que fa al manteniment.
Tercer. Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte en un termini de quinze dies hàbils a comptar del següent a la recepció de la
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Vista l’acta de la mesa de contractació que proposa l’adjudicació del subministrament i
instal·lació, i manteniment d’un sistema de càmeres de vídeo vigilància connectades
en xarxa, i integrades amb la infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament a
ALPHANET SECURITY SYSTEMS, SL
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Finalitzat el termini de presentació de proposicions la mesa de contractació va procedir
a l’examen i avaluació de les ofertes presentades.
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DECRET

notificació de l’adjudicació.
Quart. Publicar aquesta resolució en perfil del contractant de l’Ajuntament de
Sentmenat.
Cinquè. Ratificar aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local.
Sisè. Notificar la present resolució a tots els licitadors.
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