Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19001341

C190001505

ÒRGAN GESTOR

REIAL MONESTIR DE SANTA Mª DE PEDALBRES

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Serveis de visites guiades i activitats
Codi Oficina Comptable

VEC

1417

99.900,00

Vist l’informe de l’òrgan gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Gerència Adjunta:
INICIAR de conformitat amb l’article amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i l’informe
justificatiu obrant a l’expedient donant així compliment a l’article 28 de l’esmentada norma, la tramitació del corresponent expedient de
contractació dels servei de visites escolars i de públic en general i familiar, i visites inclusives, així com el disseny de noves activitats i adaptació
d’altres ja existents, inclosa l’elaboració del material didàctic de suport, amb mesures de contractació pública sostenible, i amb un valor estimat
del contracte de 99.900,00 euros atès que es preveu possibilitat de pròrroga.
AUTORITZAR el pressupost màxim de licitació de 80.586,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 66.600,00 euros, pressupost net, i
13.986,00 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a l’estat d’ingressos i despeses de l’Institut corresponent
als anys 2019, 2020 i 2021, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual.
APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
CONVOCAR procediment obert per a l’adjudicació de l’oferta més avantatjosa amb tramitació ordinària, mitjançant la seva publicació al perfil del
contractant.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000072283-000-0000
6000072282-000-0000
6000072281-000-0000

FASE
Data compt.
29.05.2019
29.05.2019
29.05.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
1417
1417
1417

Posició Pressupost.
D/22699/33617
D/22699/33617
D/22699/33617

PGC
0062902099
0062902099
0062902099

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 11/06/2019 a les 12:41, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 11/06/2019 a les 17:17, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 13/06/2019 a les 19:15, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 13/06/2019 a les 19:46, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 14/06/2019 a les 13:50, que certifica.

A

Actuació
S00600614999
S00600614999
S00600614999

Import
20.146,50
40.293,00
20.146,50

Import Total . . . . . . .

80.586,00
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