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Centro informático

Centro Infonnático para a Xestión Tributaria Económico-financeira e Contable (CIXTEC)

Centro de
contratación:

Consellerfa de Facenda. Xunta de Galicia

órgano de
contratación:

Dirección Xeral do CIXTEC

Denominación

Mantemento do edificio e das instalacións do Centro Informático para a Xestión Tributaria
Económico-financieira e Contable (CIXTEC), mediante tramitación documentalmente simplificada

do contrato:

1 Ref. Expediente:
Tipo de contrato:

12015-009

1CPV: | 50800000-3 | Contrato harmonizado: | Non

1Servizos

| Tramitación: | Ordinaria

Procedemento:

Aberto

| Forma:

Importe licitación:

37.950,00 €

1 Prazode execución:

Pluralidade de criterios
12

meses

dende

a

data

de

fonnalización do contrato

RESOLUCIÓN DE ADXUDICACIÓN
Visto 0 expediente de contratación que se referencia e en virtude da normativa seguinte:
Estatuto do CIXTEC:

Artigo 7 do Decreto 361/1998, do 4 de decembro.

Consello de Dirección do CIXTEC:

4/2009, do 24 de xullo.

Lei de Contratos do Sector Público:

Artigo 151 do RDL 3/2011, do 14 de novembro.

Data da acta proposta de adxudicación:

30 de abril de 2015

RESOLVO

PRIMEIRO.- Adxudicar a citada contratación, nos seguintes termos:
Empresa adxudicataría:

ATI SISTEMAS, S.L.

Prazo de duración:

12 meses dende a formalización do contrato.

Importe adxudicación:

33.262,29 €

SEGUNDO- Notifíquese a presente Resolución ao interesado.

TERCEIRO- Publíquese no Perfil de Contratante a motivación desta adxudicación nos termos que
figuran no documento ANEXO II.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo
de reposición, ante o órgano de contratación, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da
súa notificación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses,

contados dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, conforme á Lei reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
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