FITXA DE SOL·LICITUD DE CONTRACTE
Codi de contracte anualitat vigent:
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Codi expedient:

DO421

Sol·licitant: Director/a
Mireia Escobar Costa, Directora Operativa de Promoció del Disseny

Persona de la Direcció sol·licitant que farà les funcions de responsable del contracte
Isabel Aparici Turrado

DADES EMPRESA (omplir només en cas de contractes menors)
Persona jurídica / física
CIF / NIF

Correu electrònic

Persona de contacte

Telèfon

OBJECTE, VIGÈNCIA I FINANÇAMENT
Objecte
Serveis d’assistència tècnica per al desenvolupament de projectes vinculats a la promoció del disseny i la moda

Indicació dels lots en cas que n'hi hagi o justificació de no dividir en lots en cas que no n'hi hagi
No es divideix en lots per aconseguir un millor preu per al servei a través d’economies d’escala. A més, la dinàmica dels projectes fa convenient
treballar amb una única licitadora. D’aquesta manera la coordinació amb la Direcció Operativa de Promoció del Disseny serà més fàcil i fluïda,
el que reverteix en major qualitat del projecte.

Declaració
Aquesta proposta no altera l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de la normativa en matèria de contractació i tampoc no es
produeix la divisió arbitrària de l'objecte contractual amb la finalitat d'incomplir els llindars legals per a la contractació menor.
Si es tracta d'un contracte menor compleix els criteris legals en matèria de concurrència en diversos anys consecutius del mateix contracte amb
la mateixa contractista.

Vigència
Data d'inici

1/1/2021

Data finalització

31/12/2022

Pròrroga:

SI

NO

Terminis d'execució parcial
Els especificats als plecs reguladors

Nom de Programa, Projecte, Mesura, Acció / Estructura i Codi d'Imputació
Pressupost 2021 Partida Moda i Disseny.
Contracte necessari per al compliment de la Mesura de govern d'indústries creatives a través de la Direcció operativa de promoció del disseny,
radicada al Disseny Hub Barcelona.

Contracte reservat a Centres Especials de Treball (CET) o Empreses d'Inserció (EI):

SI

NO

Contracte reservat a entitats d'economia social (únicament els de caràcter social):

SI

NO

Observacions/
Comentaris

DADES ECONÒMIQUES
Preu

Base

IVA

Total

316.000,00

66.360,00

382.360,00

Previsió periodicitat pagaments
(sempre contra execució prèvia)

A mesura d'execució
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
.....................................................................................................................................

Altres (expecificar)

Existència de mitjans propis a Barcelona Activa per a realitzar el contracte: NO
Justificació i motivació de la manca de mitjans que obliguen a la contractació externa. Justificació de l'eficiència d'aquesta contractació:
Barcelona Activa no compta amb els recursos personals especialistes per portar a terme els projectes que formen part de la licitació. Alguns d'ells
necessiten d'experiència i coneixements específics i actualitzats en el retail de moda, showrooms, màrqueting de moda, etc.

ASPECTES RELATIUS A L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Accés de la contractista al tractament de dades de caràcter personal relatives a persones usuàries dels serveis de Barcelona Activa:
L'execució del contracte pot comportar contacte habitual de la contractista amb menors d'edat:
SI
NO
S'admet la subcontractació de l'execució de parts del contracte:
SI
NO
SI
NO
L'execució del contracte serà en la seva totalitat o de forma parcial en equipament/s de Barcelona Activa:

SI

NO
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IDONEÏTAT, MOTIVACIÓ I FINALITATS DEL CONTRACTE
Contracte necessari pel compliment i realització de la missió de Barcelona Activa: Programa, Projecte, Mesura, Acció on s'enmarca. Indicació dels
interessos als què es vol donar satisfacció i afirmació sobre si els mateixos estan o no relacionats de forma clara, directa i proporcional amb l'objecte del
contracte
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Contracte necessari per al compliment de la Mesura de govern d'indústries creatives a través de la Direcció Operativa de Promoció del
Disseny, radicada al Disseny Hub Barcelona. Desenvolupament d'activitats de promoció del disseny en diferents vessants: foment de
l'emprenedoria i talent en el sector moda, foment de projectes amb escoles de disseny, etc.

Naturalesa i extensió de les necessitats a cobrir: determinació precisa i detallada de la idoneitat de l'objecte i contingut: fases, lliurables i
elements rellevants
S'adjunta Plec de prescripcions tècniques, que incorpora la naturalesa i extensió de les necessitats determinades amb precisió i respectant els
principis d'idoneïtat, necessitat i eficiència i amb una proposta de criteris d'adjudicació que persegueixen prestacions de gran qualitat i
garanteixen la millor relació qualitat/preu. Tots aquests aspectes guarden la màxima concordància i relació amb l'objecte del contracte.

Justificació de l'empresa escollida (omplir només en el cas de contractes menors)

Adjuntar pressupostos o propostes tècniques i/o econòmiques en els contractes menors i Plec de Prescripcions Tècniques pels
contractes a adjudicar mitjançant licitació.
Directora Operativa de Promoció del Disseny

Nom i data: Mireia Escobar Costa

Conformitat a l'import econòmic del contracte: SI
Import IVA inclòs:
PLURIANUALITATS
1A ANUALITAT
ANY
Codi de contracte
Codi imputació
Data prevista inici
Data finalització
Base
IVA
Total

382.360,00 €
SI

2021

1/1/2021

NO

2A ANUALITAT
ANY

2022

Codis de contracte

Codi de contracte
Codi imputació
Data prevista inici

31/12/2021
158.000,00 €
33.180,00 €
191.180,00 €

Data finalització
Base
IVA
Total

ANUALITATS
FUTURES
ANYS

Codi imputació
Data prevista inici

1/1/2022
31/12/2022
158.000,00 €
33.180,00 €
191.180,00 €

Data finalització
Base
IVA
Total

Existència de crèdit adequat i suficient

Existència de crèdit adequat i suficient

Existència de crèdit adequat i suficient

Montse Charle / D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

Montse Charle/D. Recursos Econòmics
Data:

A complementar per Serveis Jurídics
Procediment
Menor

Característiques del contracte

Obert/Obert SARHA

Clàusules socials

Obert simplificat

Coordinació activitats empresarials

Obert supersimplificat

Propietat intel·lectual / industrial

Modificació

Dades càracter personal

Pròrroga

Conformitat jurídica

Estudi / Informe

Saldo a:

Angel Pascual Oliva / Director Serveis Jurídics
€

Exclusivitat / Raó
SJ-009 Revisat març 2018
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