Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19001076L01

0326/19

ÒRGAN GESTOR

Dep. d'Associacionisme i Iniciativa Ciut

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència Municipal

Escenaris
Codi Oficina Comptable

0801

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència Municipal per Decret d'Alcaldia
de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el LOT 1 del contracte núm. 19001076L01, que té per objecte el lloguer i instal·lació d'infraestructures (Escenaris) per a la reallització
de l'esdeveniment "Associat a la Festa" durant les festes de la Mercè, a EISI ESCENARIOS SL amb NIF B64404023 de conformitat amb la proposta
de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel
preu de 34.109,90 € IVA inclòs, dels quals 28.190,00 € corresponen al preu net i 5.919,90 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 17.054,95 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92418 0801; un import (IVA inclòs) de 17.054,95 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92418 0801.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 1.409,50 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació,
comparegui per formalitzar el contracte a la Direcció de Serveis de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos..
DESIGNAR com a responsable del contracte la Sra. Amparo Cerezo Rincón.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

Nom:
Carrer:
Població:

EISI ESCENARIOS SL

NIF

AV PARAL.LEL 93
08004 BARCELONA

B64404023

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000115106-000-0000
6000115105-000-0000

FASE
Data compt.
17.07.2019
17.07.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0801
0801

Posició Pressupost.
D/22610/92418
D/22610/92418

PGC
6290900003
6290900003

Actuació
S19000801
S19000801

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 17/07/2019 a les 14:56, que tramita;
Sra. Marta Clari Padros, Gerent, el dia 18/07/2019 a les 16:35, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 19/07/2019 a les 13:37, que fiscalitza;
Sra. Sara Berbel Sanchez, la Gerent Municipal, el dia 25/07/2019 a les 15:33, que resol;
Sr. Jordi Cases Pallares, Secretari general, el dia 26/07/2019 a les 09:25, que certifica.

D

Import
17.054,95
17.054,95
34.109,90
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