Districte de l'Eixample
Departament de Recursos Interns

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000593

20199206

ÒRGAN GESTOR

Departament de llicències i inspecció

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Suport gestió documental Llicències i Inspecció
Codi Oficina Comptable

0602

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de
09.03.2018, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000593, que té per objecte els serveis de suport a la gestió documental del Departament de Llicències i
Inspecció del districte de l'Eixample, a INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, amb NIF B61098638 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, per un import màxim de 59.950,66 €
IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 49.546,00 € corresponen al preu net i 10.404,66 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 7.970,27 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0602; un import (IVA inclòs) de 29.975,33 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0602; un import (IVA inclòs) de 22.005,06 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22610/93314 0602.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
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 les dependències del departament de Recursos Interns.
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Toni Masanés.

DADES CREDITOR

Nom:

INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS,

Telf:
Fax:

Carrer:
Població:

Lluçà 6 Local
08028 BARCELONA

933302668
934093004

NIF

B61098638

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1
D1

Assentament
6000113514-000-0000
6000113513-000-0000
6000113512-000-0000

FASE
Data compt.
21.05.2019
21.05.2019
21.05.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
0602
0602
0602

Posició Pressupost.
D/22610/93314
D/22610/93314
D/22610/93314

PGC
6290900003
6290900003
6290900003

Actuació
S19000602
S19000602
S19000602

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Julia Almansa Diez el dia 28/05/2019 a les 14:34, que proposa;
Rafael Gimeno Martinez el dia 04/06/2019 a les 16:30, que fiscalitza;
Jordi Torrades Aladren el dia 05/06/2019 a les 09:14, que resol;
Immaculada Verges Llistosella el dia 06/06/2019 a les 09:29, que certifica.

D

Import
7.970,27
29.975,33
22.005,06
59.950,66
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