Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19002662

20194303

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Subm. ordinadors personals all in one per a la
GSP
Codi Oficina Comptable

0401

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19002662, que té per objecte subministrament d’ordinadors personals, tipus conjunt ordinador i pantalla acoblades
en una sola unitat, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, a l’empresa SAYTEL
SERVICIOS INFORMATICOS, SA, amb NIF A61172219, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i
d'acord amb la proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 41.900,00 € IVA inclòs, tot d'acord amb els preus
unitaris ofertats.
EXCLOURE de la licitació l’empresa SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, amb NIF A25027145 per haver presentat la contrasenya per
poder obrir l’oferta econòmica amb posterioritat al termini assenyalat en el Plec de clàusules administratives particulars.
EXCLOURE de la licitació l’empresa TEKNOSERVICE SL amb NIF B41485228 per haver presentat l’oferta econòmica sense encriptació, fet
que permetia conèixer el seu contingut amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb el desglossament següent: 34.628,10 € corresponents al preu net i 7.271,90
€ a l'IVA, al tipus del 21%, a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/62647/13011 0401.
LA FORMALITZACIÓ del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de
la resolució d’adjudicació.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

902995374

Nom:

SAYTEL SERVICIOS INFORMATICOS S.A.

Carrer:
Població:

Pujades 350 2
08019 BARCELONA

NIF

A61172219

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000114688-000-0000

FASE
Data compt.
02.07.2019

Exercici
2019

Orgànic
0401

Posició Pressupost.
D/62647/13011

PGC
2370022647

Actuació
P11606401

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Marta Marti Besas el dia 03/07/2019 a les 12:44, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 04/07/2019 a les 13:21, que fiscalitza;
Jordi Samso Huerta el dia 08/07/2019 a les 14:09, que resol;
Amparo Romani Guanter el dia 08/07/2019 a les 16:28, que certifica.

D

Import
41.900,00
41.900,00
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