Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000209

C210000243

Coordinaciól i producció tènica del Centre d´Art C

ÒRGAN GESTOR

D.Teixit Cult.- CENTRE ART CONTEMPORANI

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Codi Oficina Comptable

1621

VEC

76.805,24

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per delegació de presidència de l'ICUB
de data 26 de juliol de 2019 a la Gerència:
INICIAR l'expedient per a la contractació de Obert pels serveis de la coordinació i la producció tècnica del Centre d´Art Contemporani
de la Fabra i Coats pel període 1 de març 2021-31 d´agost 2021., amb núm. de contracte 21000209, mitjançant tramitació ordinària,
amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 67.754,98 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
76.805,24 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 55.995,85 euros i import de l'IVA de 11.759,13 euros; i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 67.754,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22699/33317 1621.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1

FASE

Assentament
6000097242-000-0000

Data compt.
26.01.2021

Exercici
2021

Orgànic
1621

Posició Pressupost.
D/22699/33317

PGC
Actuació
006290209 S00600614
9
Import
Total .999
......

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 18/02/2021 a les 17:37, que dóna el vistiplau;
Sra. Anna Boix Sanmarti, Administradora, el dia 19/02/2021 a les 11:28, que tramita;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 19/02/2021 a les 13:02, que proposa;
Sra. Monica Mateos Guerrero, Gerent, el dia 19/02/2021 a les 13:43, que resol;
Sra. Montserrat Oriol Bellot, Secretària delegada, el dia 19/02/2021 a les 14:42, que certifica.

A

Import
67.754,98
67.754,98
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