Districte de l'Eixample
Departament de Recursos Interns

Tràmit 2120
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

VEC

0602

49.546,00

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 09.03.2018,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació de Contractació de serveis de suport a la gestió documental del departament de Llicències i
Inspecció del Districte de l'Eixample, amb núm. de contracte 19000593, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 59.950,66 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un
valor estimat de 49.546,00 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 49.546,00 euros i import de l'IVA de 10.404,66 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu segons article 103 LCSP.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000110140-000-0000
6000110139-000-0000
6000110138-000-0000

FASE
Data compt.
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

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 28/02/2019 a les 16:19, que proposa;
Rafael Gimeno Martinez el dia 08/03/2019 a les 17:01, que fiscalitza;
Jordi Torrades Aladren el dia 11/03/2019 a les 11:53, que resol;
Immaculada Verges Llistosella el dia 11/03/2019 a les 13:47, que certifica.

A

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