Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000045

H0862

ÒRGAN GESTOR

Dir. d'Estratègia i Nous Projectes

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

DESENVOLUPAMENT DEL NOU RAT
Codi Oficina Comptable

0900

Atès la documentació que figura a l'expedient i en ús de les atribucions que confereix l'article 5.2, apartat j) dels Estatuts de l'Institut
Municipal d'Informàtica, aprovats per acord del Consell Municipal de data 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió del Plenari del
Consell Municipal de 29 de març de 2019 i delegada pel President en data 17 de juny de 2019, RESOLC:
NO ADMETRE l'oferta de l'empresa CONSULTIA IT, S.L., amb NIF B82745076 per haver estat presentada fora del termini
preestablert en l'anunci de licitació i, com a conseqüència comporta l'incompliment del què disposa la clàusula 9a del plec de
clàusules administratives particulars en concordança amb l'article 136 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, del sector públic i l'article
80.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
REBUTJAR l'oferta de l'empresa BASE TECHNOLOGY & INFORMATION SERVICES, S.L., vist el contingut de la clàusula 7a del
plec de clàusules administratives i d’acord amb l’establert a l'article 70 de la LCSP, en base a la qual quedaran excloses aquelles
empreses licitadores que hagin participat prèviament en l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris
del contracte o hagin assessorat l'òrgan de contractació durant la preparació del procediment de contractació, quan aquest fer tingui
l'efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses licitadores EXCLOURELA de la licitació que té objecte els serveis informàtics per l'anàlisi, construcció, implantació i gestió del canvi de la nova aplicació del
Registre d'Activitats i Tràmits (RAT), amb mesures de contractació pública sostenible
ADJUDICAR el contracte núm. 19000045, que té per objecte els serveis informàtics per l'anàlisi, construcció, implantació i gestió del
canvi de la nova aplicació del Registre d'Activitats i Tràmits (RAT), amb mesures de contractació pública sostenible a l'empresa DxD
Aplications & IT Solutions S.L. amb NIF B83347138 de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en
l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 76.071,49 € IVA
inclòs, dels quals 62.869,00 € corresponen al preu net i 13.202,49 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
7.607,15 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/64120/92612 0900; un import (IVA inclòs) de
68.464,34 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/64120/92612 0900.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 3.143,45 euros.
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de l'Institut Municipal d'Informàtica.
NOTIFICAR la present resolució a les empreses licitadores; PUBLICAR l’adjudicació del contracte i la seva formalització en el
butlletins oficials corresponents i en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Barcelona.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Silvia Marcillas Riera.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
PLAZA PABLO RUÍZ PICASSO 1
Població: 28020 MADRID

915145000
932533757

DxD Aplications & IT Solutions S.L.

NIF

B83347138

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000075427-000-0000
6000075426-000-0000

FASE
Data compt.
05.08.2019
05.08.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0900
0900

Posició Pressupost.
D/64120/92612
D/64120/92612

PGC
4460000000
4460000000

Actuació
P11618801
P11618801

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 06/08/2019 a les 14:38, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 21/08/2019 a les 13:25, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 22/08/2019 a les 11:23, que resol;
Ignasi Fernandez Sole el dia 22/08/2019 a les 11:36, que certifica.
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Import
7.607,15
68.464,34
76.071,49
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