DILIGÈNCIA
Aque. o ~~o~1:o....ha estat ..~.:'r..~;{
~
a la se,,1 ,dE" ChE....en d ta

;:

~

"
~~!7/

/ ~

~~gïbnt

per

ve

~'~~I~S:

AJUNTAMENT DANGLÈS

J...,.

. •••• ~ ••

.2'S;':..JJ.A

t~

_

'1'''' ~: ...:~~:';'~~"""""""c.
..t'" -,_ I
•

•

•••••

CERTIFICO

PROPOSTA ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 25 D'OCTUBRE DE 2016

Vistos els pressupostos presentats per les mercantils:
ALDEBARAN 2.0 IT Projects & Services, SL amb domicili a Manresa codi postal 08242 C. Jacint
Vedaguer núm. 36 correu electrònic aldebaran@aldebaran.cat amb CIF núm. B65322869
• ATC-SIG, SL amb domicila a Girona codi postar 17004 Av Ramon Folch 13, 2-, 17004 Girona.
Correu electrònic atc-sig@atc-sig.com
amb CIF núm. B61943809
SUMMA, Servicios de ingenieria y consultores, S.A. amb domicili a Manresa codi postal 08242
Passeig de Pere III, 19m 1r. 1a. correu electrònic info@summa-eng.com amb CIF núm. A08311227
Vistos els costos i terminis adjuntats per les mercantils anteriors:

REALITZACiÓ
IMPORT

INV. + INTRODUCCiÓ
IVA

DE DADES AL GPA

TOTAL

TEMPS ESTIMAT

ALDEBARAN

12.900,00 €

2.709,00 €

15.609,90 € 7 mesos

ATC-SIG

12.520,00 €

2.629,20 €

15.149,20 € 4 mesos

SUMMA

15.900,00 €

3.339,00 €

19.239,00 € 6 mesos

Vist el quadre comparatiu que s'annexa, realitzades les consultes i els aclariments oportuns.
Atès que l'empresa que ofereix una major quantitat de serveis és la mercantil ALDEBARAN 2.0 IT Projects
& Services, SL, i per tant, tenint en compte els serveis prestats així com el preu, ALDEBARAN és l'opció
més avantatjosa.
Atès que existeix crèdit suficient a la partida pressupostària 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
del vigent pressupost municipal per la despesa de 15.609,90 €.
Per tot això, PROPOSO:
PRIMER.- Autoritzar i disposar la despesa de 15.609,90 € amb càrrec a la partida pressupostària 920
22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS del vigent pressupost.
SEGON.- Sol' licitar, que un cop s'hagi realitzat la prestació, s'incorpori la factura amb els requisits fiscals
corresponents i es tramiti el seu pagament, si procedeix.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats i al Departament d'Intervenció i Tresoreria de la
Corporació.
Anglès~~d'

de 2016

Regidor d'Hisenda
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CI. d'Avall, 31 . 17160 Anglès· Tel. 972 42 00 58 . Fax 972 42 0707 . E-mail: info®a gles.cat
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