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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Comissió de Govern per
Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, ACORDA:
ADJUDICAR el contracte núm. 21002013L02, que té per objecte "Gestió d'equipaments infantils al districte de Sant Martí - Lot 2
Ludoteques" a CET10 LLEURE SL amb NIF B67166058 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 809.541,26 € IVA inclòs, dels quals 735. 946,60
€ corresponen al preu net i 73.594,66 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de
404.770,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610; u n import (IVA inclòs) de
404.770,63 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610.
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 36.797,33 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa
adjudicatària del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de l a
notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Cristina Colmena, tècnica de gestió de la Direcció de Serveis a les Persones i
al Territori del districte de Sant Martí.
ALLIBERAR la quantitat de 82.090,14 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar -lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 41.045,07 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610; un import (IVA inclòs) de 41.045,07 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/23212 0610.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

93 278 31 35

Nom:

CET10 LLEURE SL

NIF

Rbla Guipúscoa 23-25 baixos
Carrer:
Població: 08018 BARCELONA

B67166058

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1N
A1N

FASE

Assentament
6000143133-001-0001
6000143132-001-0001

Data compt.
16.11.2021
16.11.2021

Exercici
2023
2022

Orgànic
0610
0610

Posició Pressupost.
D/22719/23212
D/22719/23212

PGC
Actuació
629020000 S21000610
629020000
8
S21000610
8
Import Total . . . . . . .

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Import
41.045,0741.045,07-82.090,14
FASE

Assentament
6000148866-000-0000
6000148865-000-0000

Data compt.
16.11.2021
16.11.2021

Exercici
2023
2022

Orgànic
0610
0610

Posició Pressupost.
D/22719/23212
D/22719/23212

PGC
Actuació
629020000 S21000610
629020000
8
S21000610
8
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. ANNA GARRIDO OLIVER, Administradora, el dia 17/11/2021 a les 09:13, que tramita;
Sr. Jose Garcia Puga, Gerent, el dia 18/11/2021 a les 10:07, que dóna el vistiplau;
Sr. David Escude Rodriguez, Regidor, el dia 18/11/2021 a les 10:17, que proposa;
Sr. Xavier Olive Sanchez, Interventor, el dia 22/11/2021 a les 17:02, que fiscalitza;
Teresa Ordoñez Rivero el dia 25/11/2021 a les 13:09, que dóna el vistiplau.
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Import
404.770,63
404.770,63
809.541,26
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