ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
Expedient : 2019/035 (79/2019/48)
Assumpte: Adjudicar el contracte de serveis i assistència tècnica a l’usuàri/a i al seu
programari (CAU) i manteniment de maquinari.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 30 de juliol de 2019 va aprovar
l’adjudicació, a l'empresa PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL, amb CIF B64161250, del
contracte de de servei d’assistència tècnica a l’usuàri i al seu programari (CAU) i
manteniment de maquinària, per un període d’execució de 24 mesos amb efectes des de l’1
de setembre de 2019 fins el 31 d’agost de 2021, o des de la formalització si aquesta és
posterior, amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més amb imports:

•

•

Prestació 1 (P1) :126.456,00 € més 26.555,76 € en concepte d’IVA (21%) que fa un
total de 153.011,76 € el que representa una baixa del 8,37% respecte al preu de
licitació, amb un termini d’execució de 24 mesos amb possiblitat de pròrroga per 24
mesos més. Amb preu d’hora de tècnic per a possibles modificacions de 17,96
€/hora.
Prestació 2 (P2) : 2.000,00 € MÉS 420,00 € en concepte d’IVA (21%) que fa un total
de 2.420,00 € el que representa una baixa del 50% respecte al preu de licitació amb
un termini d’execució de 24 mesos amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més.

La data prevista d’inici de contracte es fixa en el 1/9/2019, a càrrec de la partida
pressupostària J22330/92020/21000 per a l’exercici 2019 i equivalent per la resta
d’exercicis, segons desglòs:

Any

Import

IVA (21%9

Total

2019

21.409,33 €

4.495,96 €

25.905,29 €

2020

64.228,00 €

13.487,88 €

77.715,88 €

2021

42.818,67 €

8.991,92 €

51.810,59 €

128.456,00 €

26.975,76 €

155.431,76 €

Amb subjecció als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques particulars
i la documentació aportada pel contractista, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària.
L'empresa adjudicatària compleix amb els requisits previstos a la licitació d’acord amb allò
previst a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

La directora del servei de Contractació i Compres

