Tràmit 5430
Codi Contracte

Núm. Expedient

21002431

C210002837

ÒRGAN GESTOR

Nadal i Cavalcada Reis

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Disseny i creació del pessebre Nadal 2021-2022
Codi Oficina Comptable

1321

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per delegació de Presidència de l'ICUB
de data 27 de juliol de 2021 a la Gerència:
INICIAR l'expedient per a la contractació del Disseny i creació del pessebre Nadal 2021-2022, amb núm. de contracte 21002431;
amb un pressupost base de licitació de 189.904,54 euros (IVA inclòs); APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i el plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant
tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat.
AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i
DISPOSAR la despesa a favor de DARDER LIGERO, JORDI amb NIF 36937960Y, d'acord amb la seva proposició, amb un import
de 189.904,54 € (IVA inclòs), dels quals 156.945,90 € corresponen al preu net i 32.958,64 € a l'IVA; i amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 56.971,36 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22781/33811 1321,
un import (IVA inclòs) de 132.933,18 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22781/33811 1321;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives
particulars.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació ,
formalitzi el contracte.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Gemma Martínez Cortés.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
PASSEIG MARE DE DEU DEL COLL 63 1 B
Població: 08023 BARCELONA.

932130110

DARDER LIGERO, JORDI

NIF

36937960Y

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1
AD1

FASE

Assentament
6000110198-000-0000
6000110197-000-0000

Data compt.
18.10.2021
18.10.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
1321
1321

Posició Pressupost.
D/22781/33811
D/22781/33811

PGC
Actuació
006234000 S00600614
006234000
1
S00600614
999
1
Import
Total .999
......

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 16/11/2021 a les 13:30, que dóna el vistiplau;
Sra. Anna Boix Sanmarti, Administradora, el dia 17/11/2021 a les 12:03, que tramita;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 17/11/2021 a les 12:39, que proposa;
Sra. Monica Mateos Guerrero, Gerent, el dia 17/11/2021 a les 17:57, que resol;
Sra. MONTSERRAT ORIOL BELLOT, Secretària delegada, el dia 18/11/2021 a les 10:33, que certifica.

D

Import
56.971,36
132.933,18
189.904,54
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