PROPOSTA D’ACORD A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
REF ACORD: AJGL 04/05/2018 – SERVEIS JURÍDICS
NÚM. EXP.: G112018000523

ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
ADMINISTRATIU,
MITJANÇANT
PROCEDIMENT
DE
LICITACIÓ
AMB
ANUNCI
AL
PERFIL
DEL
CONTRACTANT,
PER
A
LA
PRESTACIÓ
DEL
SERVEI
DE
DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ I ACTUALITZACIÓ D’EXPEDIENTS
AMB EL MANEGADOR DE PROCESSOS (BPM) I EN GENERAL DE LES EINES
I SOFTWARE CORPORATIU
REF EXP.: G112018000523 – 14/18 pl pc
Vist que la Junta de Govern Local en data 13/04/2018, va acordar requerir
a l’empesa MANEL TOMAS BEJAR, a fi que en el termini màxim de 10 dies
hàbils aportés la documentació prevista al plec de condicions en la fase de
requeriment previ i constituís la garantia definitiva, per tal de poder
procedir a l’adjudicació, mitjançant procediment de licitació amb anunci al
perfil del contractant, tramitació ordinària/urgent, del contracte de serveis
consistent en el desenvolupament, implantació i actualització d’expedients
amb el manegador de processos (BPM) i en general de les eines i software
corporatiu
Vist que durant el termini atorgat en l’esmentat requeriment s’ha presentat
la documentació a la que es fa referència el plec de condicions, s’ha
constituït la garantia definitiva i les despeses relatives als anuncis i
publicacions efectuades.
Vista la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa MANEL TOMAS BEJAR,
efectuada per la Mesa de Contractació en acta de data 11/04/2018, a la
vista dels informes emesos pels Serveis Econòmics en data 10/03/2018.
Vista la Resolució d’Alcaldia de data 10 de juliol de 2015, de delegació de
competències a la Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa MANEL TOMAS BEJAR, el contracte
administratiu de serveis consistent en el desenvolupament, implantació i
actualització d’expedients amb el manegador de processos (BPM) i en

general de les eines i software corporatiu, en base a la proposta efectuada
per la Mesa de Contractació en acta de data 11/04/2018, amb subjecció al
plec de condicions econòmico-administratives i jurídiques aprovat, de la
qual cosa es desprèn que el preu i la durada del contracte són els
següents:
-

Preu:

19.340,00 €/any, IVA a part

-

Durada: El contracte tindrà una durada de 2 anys, prorrogable de
forma tàcita per períodes de 1 any fins a un màxim de 2 anys més.

SEGON.- Citar a l’adjudicatari per tal que, dins el termini màxim dels 15
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació de
l’acord d’adjudicació, comparegui davant l'Alcaldia per a la formalització
del corresponent contracte administratiu, amb l'advertiment que, en cas de
no formalitzar-se el contracte per causes imputables a l’adjudicatari,
l’Ajuntament pot procedir a la incautació sobre la garantia definitiva de
l’import de la garantia provisional, que en el seu cas s’hagués exigit.
TERCER.- Assignar la partida pressupostària 18/9260/22706 del pressupost
municipal per a la realització d’aquesta despesa.
QUART.- Informar als licitadors que als efectes d’allò previst en l’article
151.4 del RD Legislatiu 3/2011, disposen de l’Acta de la Mesa de
Contractació al Perfil del Contractant del web municipal.
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a signar qualsevol document que sigui
necessari per fer efectiu aquest acord.
SISÈ.- Efectuar trasllat d’aquest acord a les empreses que han pres part en
la licitació, així com a la Intervenció municipal i a la secció de Sistemes de
la Informació i Telecomunicacions i, d’acord amb allò establert a l’article
154 del RD Legislatiu 3/2011, procedir a la seva publicació al Perfil del
Contractant del web municipal.

Lloret de Mar, 3 de maig de 2018
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ROBERT RIBOT, ALBERT
El regidor delegat

