
AMB
A

ACtO

Exp. Contractació 11/2016

CONSIDERANT que el dia 1 de setembre de 2016 s'ha traslladat a la direcció
de I'entitat I'informe tècnic de lT signat per Ángel Navarro Morós (tècnic de
sistemes de la Fundació lnnDEA València), en el qual es revisen les
necessitats de lT i I'estratègia de programari obert que es desitja seguir des de
la direcció de I'entitat, revisant criteris anteriors i realitzant una anàlisi que
inclou el creixement de la plantilla, les necessitats actuals i futures realitzant
especial incís en les manques i oportunitats per a millor optimització de
recursos.

CONSIDERANT que el Director Gerent de la Fundació, Rafael Monterde Díazi
que el tècnic de sistemes de I'entitat, Ángel Navarro han redactat els Plecs de
Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques
respectivament amb data 29 de setembre de 2016.

CONSIDERANT que tots dos Plecs es van publicar al Perfil del Contractant de
la web de la Fundació lnnDEA València (www.inndeavalencia.com) tal com
estableix el 2.1 de les lnstruccions de Contractació de la Fundació
(procediment ordinari)

CONSIDERANT que durant el termini de dies estipulats (10) per a aquest tipus
de procediment, s'ha rebut una única proposta de participació en aquesta
licitació.

CONSIDERANT que amb data 10 d'octubre de 2016 la Responsable
d'Administració, Ma Carmen Tadeo deixa constància que la documentació
administrativa que presenta l'única proposta presentada a participar en el
procés és correcta i està completa.

CONSIDERANT que amb data 24 d'octubre de 2016, Javier lbáñez i Ángel
Navarro (coordinador de I'equip tècnic de lnnDEA i tècnic de sistemes
respectivament) presenten I'informe tècnic valorat de l'única proposta
presentada a participar en aquest procediment.

CONSIDERANT que amb data 24 d'octubre de 2016, es reuneix la Mesa de
contractació de I'expedienl 11_1.6 composta per Rafael Monterde, José Antonio
Madínez, Javier lbáñez i Angel Navarro (Director Gerent, Secretari,
Coordinador de I'equip tècnic i tècnic de sistemes de I'entitat respectivament)
en el qual una vegada valorada la totalitat de la documentació presentada, es
procedeix a elevar a I'Organ de Contractació la proposta d'adjudicació del
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contracte a l'únic licitador presentat, la mercantil Nessys lT Consulting &
Services SLU, amb CIF 8-98412059 per un import de 52.800,00 € (lVA no
inclòs).

RESOLC adjudicar el contracte de prestació de serveis de manteniment de
sistemes i equips informàtics (Maquinari i Programari de Base) de la Fundació
lnnDEA València a I'empresa Nessys lT Consulting & Services SLU, amb CIF
8-98412059 per un import de 52.800,00 € (lVA no inclòs).

En València aT de novembre de 2016

Fdo: Jordi Peris Blanes
Titular del Órgano de Contratacion
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