Mª Rosa M. Vich, Batlessa-Presidenta de l’Ajuntament de Santa Maria
del Camí, Illes Balears; vist l’expedient de contractació tramitat per a
l’adjudicació del contracte de subministrament d’equips i sistemes per al
tractament de la informació destinat a la modernització tecnològica d’aquest
Ajuntament, mijançant procediment negociat sense publicitat; subministrament
inclòs al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat per Reial
Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre;
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als
articles 93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, amb les especialitats contingudes al Reial Decret
Llei 13/2009;
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a
l’article 162 de la citada Llei;
Atès que l’adjudicatari provisional ha presentat dins el termini conferit a
l’efecte la documentació requerida;
De conformitat amb les atribucions d’aquesta Batlia conforme a allò
disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic, per a l’adjudicació del contracte i en harmonia
amb la proposta efectuada per la mesa de contractació de l’esmentat
subministrament;
DECRETA
PRIMER: Adjudicar definitivament el contracte per al subministrament
d’equips i sistemes per al tractament de la informació destinat a la
modernització tecnològica d’aquest Ajuntament, a l’empresa “SMI Sistemes
S.L”, amb C.I.F B-07326093 i domicili social al C/ Ada Byron s/n, edifici NTIC –
Parc BIT de Palma (C.P 07121), pel preu de 16.328’15 euros més l’IVA de
2.612’50 €, amb un termini d’execució de quatre setmanes i d’acord amb la
proposta presentada.
SEGON: Requerir a l’adjudicatari per tal que, en un termini de deu dies
hàbils des del dia següent a la notificació de l’adjudicació definitiva, subscrigui
el corresponent document administratiu de formalització del contracte.
TERCER: Notificar aquesta resolució als licitadors.

Davant meu,
LA SECRETÀRIA

Sgt: Lourdes Dols.

LA BATLESSA-PRESIDENTA

Sgt: Mª Rosa M. Vich.
Santa Maria del Camí, 21-04-2010.

