Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000088

K0055

ÒRGAN GESTOR

Dir. d'Operacions i Sistemes

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

PROGRAMARI GENSECURE MODUS SAAS
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:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000088, que té per objecte l'adquisició del programari GENSECURE en modus SAAS, solució
integral per la gestió i auditoria d’events de seguretat a les estacions de treball de l’Ajuntament de Barcelona a Saytel Servicios
informáticos SA amb NIF A61172219, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat, pel preu de
426.718,62 € IVA inclòs, dels quals 352.660,02 € corresponen al preu net i 74.058,60 € al 21% de l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
426.718,62 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/20601/92612 0900.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 17.633,00 euros.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb l'informe emès pels serveis
tècnics de la Direcció d'Operacions i Sistemes de l'IMI que consta a l'expedient.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors; 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 al Sr. Josep Lage Huertas.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

902995374
901021912

Nom:
Saytel Servicios informáticos SA
Carrer:
Pujades 350 2
Població: 08019 BARCELONA

NIF

A61172219

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000075859-000-0000

FASE
Data compt.
09.09.2019

Exercici
2019

Orgànic
0900

Posició Pressupost.
D/20601/92612

PGC
Actuació
6210700000
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Ignasi Fernandez Sole, Administrador, el dia 13/09/2019 a les 13:59, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 16/09/2019 a les 13:56, que fiscalitza;
Sr. Francisco Rodriguez Jimenez, Gerent, el dia 16/09/2019 a les 16:37, que resol;
Sra. Natividad Roman Paez, Secretària delegada, el dia 17/09/2019 a les 08:23, que certifica.
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