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Ref.: A/S/C-08/16

ANUNCIO

Asto.:  Adxudicación  do  contrato  menor  de  servicios  para  a  implantación  da
administración electrónica no concello de Bueu 

En data 16 de maio de 2016 o concello de Bueu formalizou o seguinte contrato menor de servicios
para a implantación da administración electrónica no concello de Bueu:

1. OBXECTO DO CONTRATO:
Ref. S/C8-16 Órgano  xestor:  Alcaldía  (consta  efectuada

delegación)
Cód. DIR 3:L01360046

Oficina contable: Intervención Cód. DIR 3:L01360046

Órgano destinatario do obxecto contrato: Concellería delegada especial na área
de desenvolvemento e innovación tecnolóxica para a racionalización, mellora e
efectividade  municipal  e  a  progresiva  e  persistente  implantación  da
administración electrónica no Concello. 
Delegación xeral e especial de atribucións e funcións contida na resolución de
alcaldía  núm.  582/15  de  17.06.2015  (BOP  núm.  121  de  26/06/2015).
Concelleiros:  Jose  I.  García  Cuervo  (delegación  xeral)  e  Xosé  Leal  Fariña
(delegación especial)

Título:“IMPLANTACIÓN DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA NO CONCELLO DE BUEU ” 

CPV:  72130000-5  (Servizos  de  consultoría  en
planificación de instalacións informáticas)

Categoría (anexo II TRLCSP): 07

Xustificación  da  necesidade  da  contratación:  Facilitar  a  xestión  por  medios  electrónicos  dos
procesos administrativos e a adaptación do concello de Bueu á normativa relativa á administración
electrónica,  principalmente  lei  11/2007 de 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos, lei orgánica 15/99 de 13 de decembro de protección de datos, lei 19/2013 de 09
de decembro de trasparencia, acceso á información pública e do bo goberno e a lei 39/2015 de 01
de outubro do procedemento administrativo común das administracións Públicas.
A necesidade e conveniencia da contratación resulta da insuficiencia de medios técnicos e persoais
para facer fronte ás esixencias derivadas das citadas normas de xeito que permita a implantación
da administración electrónica de forma integral permitindo a transición do expediente en papel ao
expediente electrónico

Alcance  do  servizo:  O  servizo  consiste  no  establecemento  efectivo  de  ferramentas  para  a
modernización da xestión de expedientes e posta en marcha da administración electrónica e a súa
execución realizarase a través dunha plataforma que se compón dos seguintes módulos:

Modulo de GESTION ADMINISTRATIVA (rexistro de entradas e saídas; rexistro de facturas;
dixitalización; firma electrónica; catálogo de procedementos; xestión documental; arquivo e
conservación; apps para dispositivos móviles e libros oficiais electrónicos)
Modulo de SEDE ELECTRÓNICA (taboleiro de anuncios; perfil de contratante; auditoría de
perfil de contratante; verificación de documentos electrónicos; rexistro electrónico; consulta
de expedientes; notificacións electrónicas; pago telemático; portal de transparencia
Modulo  de  INTEROPERATIBILIDADE (integración  dos  sistemas,  plataformas,  aplicacións  e
ferramentas propias do concello ou alleas á organización)

Os servizos contratados  se prestarán en formato de servizo a través de Internet.

2. ADXUDICATARIO
Razón social: AULOCE S.A.U. (ESPUBLICO)
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3.- PREZO E FORMA DE PAGO
Prezo de adxudicación: 12723,48-€

IVE: 21%

Importe IVE: 2671,93 €

Importe total: 15395,41 - €, IVE incluído

APLICACIÓN ORZAMENTARIA: 920.22799 do orzamento prorrogado para o exercicio 2016

FINANCIACIÓN: Fondos propios do concello.

FACTURACIÓN:Trimestral CÓDIGOS DIR 3: BOP núm. 6 de 12.1.2015 e na web municipal 

4. PRAZO CONTRACTUAL
UN (01) ANO

5. PROCEDEMENTO E TRAMITACIÓN
PROCEDEMENTO: Adxudicación directa (contrato menor) 

REVISIÓN PREZOS: Non

6. RESPONSABLE DO CONTRATO
RESPONSABLE  DO  CONTRATO:   Concellería  delegada  especial  na  área  de  desenvolvemento  e
innovación tecnolóxica para a racionalización, mellora e efectividade municipal e a progresiva e
persistente implantación da administración electrónica no Concello

7. OBRIGAS ESPECÍFICAS DA EXECUCIÓN DO CONTRATO
Obrigas específicas:
- As que resulten do TRLCSP e RGCE
- As que resulten da memoria descritiva da Plataforma de administración electrónica “GESTIONA”
para o concello de Bueu de 2016 presentado por AULOCE S.A.U.
- As que resulten das ordes que ao efecto emita o responsable do contrato.
O que se publica para o coñecemento e efectos de quen puidera estar interesado na
correspondente licitación e en aplicación dos principios de igualdade e transparencia  nos
termos que resultan do artigo139 do TRLCSP.

Bueu, a 16 de maio  de 2016
O alcalde

Félix Juncal Novas


