SC-2017-136-PRO

Resolució d’aprovació de la Pròrroga

Expedient: SC-2017-136-PRO
Unitat promotora: Àrea de Contractació Administrativa i Règim Interior
Contracte: Contracte Públic
Tipus: Serveis
Procediment: Negociat sense publicitat
Títol: Pròrroga del servei de manteniment de les llicències EPSILON

Antecedents de fet
Vist que el dia 15 de gener de 2018 es va adjudicar el contracte indicat a
l’empresa CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA. (NIF A43066299).
Vist que el dia 15 de gener de 2018 es va formalitzar el contracte, per
ambdues parts, en relació amb la prestació del servei esmentat i es fixava un
termini d’execució de dos anys.
Vist que al contracte es preveu la possibilitat de pròrroga per acord
d’ambdues parts, abans de l’acabament del termini, per un període de dotze
mesos.
Vist que la Directora de Govern Interior, en el seu informe del dia 7 d’octubre
de 2019, proposa la pròrroga de l’expedient de contractació del servei de
manteniment de les llicències del programa Epsilon pel període comprès entre
el dia 1 de gener de 2020 i el dia 31 de desembre de 2020.
Vist que, d’acord amb l’esmentat informe l’import previst per a la pròrroga
s’estableix en 18.085,94€ sense impostos i que un cop aplicats els impostos
corresponents, resulta un import de 21.883,99€.
Vist l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
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Resolc
Primer. Aprovar la pròrroga de l’expedient de contractació del servei de
manteniment i actualització de les llicències del programa de gestió de
personal EPSILON, pel període comprès entre el dia 1 de gener de 2020 i el
dia 31 de desembre de 2020.
Segon. Que l’import màxim previst per a la pròrroga del contracte serà de
18.085,94€ sense impostos i que un cop aplicats els impostos corresponents,
resulta un import de 21.883,99€.
Tercer. Notificar a l’empresa CARLOS CASTILLA
adjudicatària del contracte, la present Resolució.

INGENIEROS,

SA,

Jaume Amat i Reyero
Síndic major (e.f.)
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