Tramitació de contracte menor. Resolució d’adjudicació CCS-2020-3

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vist l’informe justificatiu de la necessitat de contractar
Expedient

CCS-2020-3

Unitat
promotora

Comissió Central de Subministraments

Procediment

Contracte menor

Objecte

Contracte menor per al suport tècnic especialitzat, als diferents òrgans de
contractació destinataris dels Acords marc dels serveis de neteja (Exp.
CCS 2016 4) i de vigilància i seguretat (Exp. CCS 2017 4), per al càlcul
del valor estimat i del pressupost de licitació de les seves contractacions
basades, per a l'exercici 2020 (des del 15 d’abril de 2020 fins a la
formalització del contracte que es tramitarà mitjançant el procediment
obert simplificat o com a màxim fins al 31 de desembre de 2020).

Modalitat

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

9.350,00

Núm. de reserva

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

1.963,50

11.313,50

A550055957

Vist que en sessió virtual de la Comissió Central de Subministraments de data 27 de març
de 2020 es va acordar l’inici dels tràmits del contracte menor per al suport tècnic
especialitzat, als diferents òrgans de contractació destinataris dels Acords marc dels serveis
de neteja (Exp. CCS 2016 4) i de vigilància i seguretat (Exp. CCS 2017 4), per al càlcul del
valor estimat i del pressupost de licitació de les seves contractacions basades, per a
l’exercici 2020.

Fonaments de dret
1. D’acord amb el que disposen els articles 118 i 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
2. En virtut de la facultat atorgada per la Comissió Central de Subministraments en sessió
virtual de 27 de març de 2020 per a l’aprovació de la despesa d’aquesta contractació.

Doc.original signat per:
Mercè Corretja Torrents
03/04/2020

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0DE9M92ELQ7G3IAN5IX1ENAGUA0N6WKV*
0DE9M92ELQ7G3IAN5IX1ENAGUA0N6WKV

Data creació còpia:
26/06/2020 12:47:59
Data caducitat còpia:
26/06/2023 00:00:00
Pàgina 1 de 2

RESOLC:

GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Aprovar l’expedient de contracte menor que es proposa i autoritzar-ne la despesa i
l'adjudicació que s’assenyala a continuació:

Empresa
adjudicatària
Import
adjudicació

ISR Assistance Business Consulting, SL (B66553678)

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

9.350,00

1.963,50

11.313,50

2. Notificar la present resolució a l’empresa ISR Assistance Business Consulting, SL.

La presidenta
Comissió Central de subministraments
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