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Jerónimo Rivas Gómez, Secretari en funcions de l'Ajuntament de Valls,

CERTIFICO:
Que en la Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 21 de Novembre de 2019 es va adoptar, entre
d'altres, el següent acord:
Adjudicació de contracte: subministrament d'equipament informàtic
Vist l'expedient de licitació del contracte de subministrament d'equipament informàtic, per
procediment obert simplificat abreujat.

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Organisme
Validat per:: Dolors Farré Cuadras en data 12/11/2019

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, de 30 d’octubre de 2019, segons el qual, s’han
presentat les següents ofertes, amb les corresponents puntuacions:
- INFORDISA, SA: Oferta 29.497,81 eur. (60,970628 punts) / Servei de conscienciació de l’ús
segur d’equips de treball: si (15 punts)/ Ampliació de garantia a tos els elements a 5 anys: sí (10
punts)
- RICOH ESPAÑA, SL: Oferta 34.932,00 eur. (51,49 punts) / Servei de conscienciació de l’ús
segur d’equips de treball: si (15 punts)/ Ampliació de garantia a tos els elements a 5 anys: sí (10
punts)
- TEKNOSERVICE, SL: Oferta 23.980,00 eur. (75 punts) / Servei de conscienciació de l’ús segur
d’equips de treball: no (0 punts)/ Ampliació de garantia a tos els elements a 5 anys: sí (10 punts)
Vista l’oferta presentada per INFORDISA, SA:, per import de 29.497,81 euros, més 6.194,54
euros d’IVA (total: 35.692,35 euros), i vist que aquest licitador compleix els requisits necessaris per
ser adjudicatari i ha obtingut la millor puntuació.
Atès l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP, la competència com a òrgan de
contractació correspon a l'Alcaldia.
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Per tot l’exposat i a l'empara de les competències delegades per Decret d'Alcaldia núm.254/2019,
de 9 de juliol, la Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- Excloure la licitadora RICOH ESPAÑA, SL, per excedir el preu màxim de licitació.
SEGON.- Adjudicar el contracte de subministrament d'equipament informàtic, a favor de
INFORDISA, per un import de 29.497,81 euros, més 6.194,54 euros d’IVA (total: 35.692,35 euros),
amb càrrec a la partida 40310-92000-63600.
TERCER.- Comunicar a l’adjudicatari que amb la seva signatura d’acceptació de la present
resolució es considerarà formalitzat el contracte, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP.
QUART.- Publicar aquest acord i notificar-lo als licitadors.
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I, per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present certificació de l'esborrany de l'acta
redactada, i a reserva de la seva aprovació, de conformitat amb el disposat a l'art. 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d'ordre del Sr.
Alcalde i amb el seu vist i plau.
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