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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 19 de juliol de 2019, i a
resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el
següent acord:
"Per acord de la Junta de Govern Local de 7 de juny de 2019 es va:
"Primer.- INICIAR els tràmits per a l'adjudicació de l'encàrrec de provisió del
contracte derivat de l'acord marc de sistemes informàtics de la central de compres
del Consorci Català de Desenvolupament Local i l'Associació Catalana de Municipis,
relatiu al subministrament de material informàtic amb destinació a diferents àrees de
l'Ajuntament:

- 3 monitor de 27" corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
- 21 ordinadors personals amb processador i5 corresponent al sublot 1.1
- 21 memòries 4 Gb. corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
- 40 monitors 22" corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1 de l'acord marc.
- 1 PDI sense PC 65", corresponent al lot corresponent a l'apartat d'accessoris del
lot 8.
- 1 Suport per el PDI, corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 8.
- 1 Llicència remota monitor 65", corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 8.
- 150 llicències Office Standart GOLP, corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
El pressupost base de licitació es fixa en setanta-nou mil quatre-cents disset euros
amb vuitanta-quatre cèntims ( 79.417,84 € ) de base, més setze mil sis-cents
setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims ( 16.677,75 € ) d'IVA calculat al 21%,
essent la despesa total de noranta-sis mil noranta-cinc euros amb cinquanta-nou
cèntims ( 96.095,59 € ).
Segon.- APROVAR les condicions específiques d'execució de l'encàrrec de provisió
relatiu al subministrament de material informàtic amb destinació a diferents àrees de
l'Ajuntament, que consten en el document adjunt a l'informe tècnic de data 28 de
maig de 2019 emès pel cap del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació.
Tercer.- DESIGNAR com a responsable del contracte al cap de servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació.
Quart. - APROVAR la despesa per import de noranta-sis mil noranta-cinc euros amb
cinquanta-nou cèntims ( 96.095,59 € ), dels quals, setanta-nou mil quatre-cents
disset euros amb vuitanta-quatre cèntims ( 79.417,84 € ) corresponen a la base
imposable i setze mil sis-cents setanta-set euros amb setanta-cinc cèntims (
16.677,75 € ) a l'IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2019 413 92000 62600 Sistema informàtic (20190031648).

Cinquè.-

NOTIFICAR la resolució, juntament amb les condicions específiques
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d'execució, a l'empresa RICOH ESPAÑA, SLU, amb NIF B82080177, per tal que
presenti, en un termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la notificació de la
resolució, a travès de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona, la seva oferta
econòmica, en els termes de l'acord marc pel subministrament d'equipament
informàtic i els serveis de manteniment associats en les modalitats de compra i
arrendament, amb o sense opció de compra, amb destinació a les entitats locals de
Catalunya ( Acord 2014.05 )."
Vist que l'empresa RICOH ESPAÑA SLU, amb NIF B82080177, ha presentat oferta
econòmica en el termini concedit a l'efecte ( RE 2019052989 de 25/06/2019 ).
Vist l'informe de data 27 de juny de 2019 en el que el cap del servei de Sistemes i
Tecnologies de la Informació de l'Ajuntament de Girona declara que, la proposta
presentada per l'empresa RICOH ESPAÑA SLU correspon amb el que s'havia
sol·licitat i coincideix amb els preus aprovats per l'Acord Marc, i proposa aprovar la
compra del material de referència d'acord amb les condicions de la Central de
Compres del Mon Local de l'Associació Catalana de Municipis i d'acord amb l'oferta
presentada per l'empresa RICOH ESPAÑA SLU.
De conformitat amb la Disposició Transitòria primera, punt 5, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), els contractes basats en
acords marc o en sistemes dinàmics d'adquisició es regiran per la normativa
aplicable a aquests, pel que en el present cas és d'aplicació el RDL 3/2011, de 14
de novembre, mitjançant el qual s'aprova el Text refòs de la llei de contractes del
sector públic (TRLCSP).
D'acord amb el previst a l'article 198 del TRLCSP.
Vista la clàusula 38 de l'Acord Marc de subministrament d'equipament informàtic
(encàrrecs de provisió dels lots de compra), que determina el següent: "Tal com
preveu l'article 198.4, primer paràgraf, del TRLCSP, quan tots els termes dels
encàrrecs de provisió estiguin fixats en l'Acord marc, aquests seran realitzats de
forma individualitzada per les entitats locals destinatàries i, quan s'escaigui, pel
CCDL pel que fa a les de contractació agregada, de conformitat amb les clàusules
d'aquest Plec, sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació podent-se
realitzar la comanda a qualsevol de les empreses seleccionades en l'Acord marc. En
tot cas, els òrgans de contractació aprovaran unes condicions específiques
d'execució on constin els equips, els seus complements i, si s'escau, els serveis
corresponents per tal de poder realitzar l'encàrrec de provisió amb el corresponent
objecte material del contracte.
Prèviament a l'inici de la tramitació de l'encàrrec de provisió, els ens locals
relacionats al document adjunt 1, d'acord amb les previsions de la clàusula
cinquanta-setena, podran consultar a l'empresa escollida lliurament d'entre les
seleccionades de l'Acord marc del lot corresponent, la viabilitat dels esmentats
encàrrecs.
Entre els documents de les actuacions preparatòries de l'expedient de contractació
dels encàrrecs de provisió hi figuraran, amb caràcter obligatori, el pressupost de
sortida o licitació i el corresponent certificat d'existència de crèdit, adequat i
suficient, que permeti fer front a la despesa de l'encàrrec, i si s'escau pel que fa als
serveis de manteniment, l'aprovació de la despesa plurianual d'acord amb l'article
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174 del TRLHL, aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març."
D'acord amb el previst a l'article 95 del TRLCSP i a la clàusula 40 del plec de
clàusules administratives regulador de l'Acord Marc: "Tal com es determina a la
clàusula vint-i-tresena d'aquest Plec, en els encàrrecs de provisió dels lots de
compra, que siguin igual o superiors als 18.000€, IVA exclòs, les entitats locals
destinatàries, en les individualitzades, i el CCDL o si s'escau la Central de
contractació de l'ACM, en les adquisicions agregades, hauran de requerir la
constitució d'una garantia definitiva per una quantitat equivalent al 5% de l'import
d'adjudicació. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà de presentar davant de
l'òrgan de contractació, en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de
l'endemà de la comunicació a l'empresa adjudicatària de l'acord d'aprovació de
l'encàrrec o de la seva adjudicació, el resguard acreditatiu d'haver dipositat en la
tresoreria de l'òrgan de contractació, tal com es preveu en els articles 95 i ss. i 151
del TRLCSP, l'import d'una garantia equivalent a l'esmentat 5% del preu
d'adjudicació." Per la qual cosa, en els encàrrecs de provisió dels lots de compra
inferiors als 18.000 €, IVA exclòs, les entitats locals destinatàries no estan obligades
a requerir la constitució d'una garantia definitiva.
Vist que s'ha comprovat mitjançant el sistema Via Oberta del Consorci AOC que
l'empresa RICOH ESPAÑA SLU està al corrent de pagament amb les obligacions de
l'Agència Tributaria i amb la Seguretat Social, així com al corrent de pagament amb
l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten en la Tresoreria municipal.
Atès que s'ha consultat els manuals i el procediment del programa GPA i els béns
objecte d'aquesta contractació són inventariables, motiu pel qual la partida
pressupostària que es proposa correspon al capítol 6.
D'acord amb la Disposició Adicional Segona de la LCSP i el Decret de l'Alcaldia d'1
de juliol de 2019 correspon a la Junta de Govern Local la competència com a òrgan
de contractació respecte aquest contracte de subministrament.
Primer.- ADJUDICAR l'encàrrec de provisió del contracte derivat de l'acord marc de
sistemes informàtics de la central de compres del Consorci Català de
Desenvolupament Local i l'Associació Catalana de Municipis, a l'empresa RICOH
ESPAÑA SLU, amb NIF B82080177, el següent material informàtic:
- 3 monitor de 27" corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
- 21 ordinadors personals amb processador i5 corresponent al sublot 1.1
- 21 memòries 4 Gb. corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
- 40 monitors 22" corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1 de l'acord marc.
- 1 PDI sense PC 65", corresponent al lot corresponent a l'apartat d'accessoris del
lot 8.
- 1 Suport per el PDI, corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 8.
- 1 Llicència remota monitor 65", corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 8.
- 150 llicències Office Standart GOLP, corresponent a l'apartat d'accessoris del lot 1.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
- Ordinadors personals en format micro amb tecnologies de processador Intel core
i5
Intel® Core™ i5-7500T (2,7GHz/nucli quádruple/4 subprocesos/6MB/35W)
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4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 500GB Serial ATA (7200 rpm) 2,5"
- monitors 22"
LED - 21,5 Inch - 1920 x 1080 60Hz - DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, USB 3.0 port Upstream, 2 x USB 3.0 , 2X USB 2.0
- monitors 27"
LED - 27.0 Inch - 1920 x 1080 60Hz - DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, USB 3.0 port Upstream, 2 x USB 3.0 , 2X USB 2.0
- Panell interactiu de 65", amb llicència remota monitor
L'import de la despesa és de setanta-nou mil quatre-cents disset euros amb
vuitanta-quatre cèntims ( 79.417,84 € ) de base, més setze mil sis-cents setanta-set
euros amb setanta-cinc cèntims ( 16.677,75 € ) d'IVA calculat al 21%, essent la
despesa total de noranta-sis mil noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims (
96.095,59 € ).
Les condicions a aplicar en la present contractació són les fixades a l'acord marc de
subministrament d'equipament informàtic i els serveis de manteniment associats en
les modalitats de compra i arrendament, amb o sense opció de compra, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya subscrit entre RICOH ESPAÑA SL i la
central de compres del Consorci Català de Desenvolupament Local i l'Associació
Catalana de municipis, formalitzat en data 5 de juliol del 2016 ( expedient número
2014.15) i prorrogat per tercera vegada en data 19 de maig de 2019, pel període
des de 19 de maig de 2019 fins al 19 de maig de 2020, i les específiques que
consten en les condicions específiques d'execució.
Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de noranta-sis mil
noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims ( 96.095,59 € ), amb càrrec a la
partida 2019 413 92000 62600 (operació 220190031648).
Tercer.- REGISTRAR, per part de l'àrea receptora, els béns inventariables objecte
d'aquesta contractació, al programa GPA de gestió patrimonial, un cop
recepcionats.
Quart.- REQUERIR a l'adjudicatària perquè en el termini de 10 dies hàbils des de
l'endemà de la comunicació de l'adjudicació constitueixi una garantia definitiva per
import de 3.970,89 € (el 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs), en els termes de
la clàusula 40 del plec de clàusules administratives de l'acord marc d'equipaments
informàtics de la central de compres CCDL i l'ACM.
Cinquè.- REQUERIR a l'adjudicatària perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils
des de l'endemà de la comunicació de l'adjudicació comparegui a l'Ajuntament per a
la formalització del contracte, prèvia constitució de la garantia definitiva prevista a
l'apartat anterior.
Sisè.- ASSABENTAR d'aquesta adjudicació al Consorci Català de Desenvolupament
Local ( consorci@acm.cat ) i l'Associació Catalana de Municipis (
centraldecompres@acm.cat )."
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I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 19 de juliol de 2019

APROVAT

