Districte de Ciutat Vella
Departament de Recursos Interns

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

21002868

20224000

Producció d'elements comunicatius audiovisuals
Codi Oficina Comptable

ÒRGAN GESTOR

Comunicació

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència Municipal

0601

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 Gerència Municipal per
Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21002868 que té per objecte la "Producció d'elements comunicatius audiovisuals i
serveis fotogràfics al Districte de Ciutat Vella" a ALBERT CANALEJO OSORIO amb NIF 38864963T, per inadmisió de la justificació
de la seva oferta amb valors anormals o desproporcionats.
ADJUDICAR el contracte núm. 21002868, que té per objecte la "Producció d'elements comunicatius audiovisuals i serveis fotogràfics
al Districte de Ciutat Vella" a SORTKAT ESTUDIOS S.L. amb NIF B62731039 de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, per
un import màxim de 19.360,00 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels quals 16.000,00 € corresponen al preu net i
3.360,00 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
19.360,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/92521 0601.
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 3 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, procedeixi a la formalització del contracte mitjançant la signatura d'acceptació de la resolució d'adjudicació
DESIGNAR com a responsable del contracte NURIA PASCUAL BRUNA.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Antonio Machado 15 Local 2-3
Població: 08042 BARCELONA

932922036

SORTKAT ESTUDIOS S.L.

NIF

B62731039

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

FASE

Assentament
6000151396-000-0000

Data compt.
22.12.2021

Exercici
2022

Orgànic
0601

Posició Pressupost.
D/22610/92521

PGC
Actuació
629090000
3
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Aurelia Escalante Cruces, Administradora, el dia 23/12/2021 a les 15:46, que tramita;
Sra. YOLANDA HERNANDEZ DARNES, Gerent, el dia 24/12/2021 a les 08:57, que proposa;
Sr. RAFAEL GIMENO MARTINEZ, Interventor, el dia 24/12/2021 a les 12:45, que fiscalitza;
Sra. Sara Berbel Sanchez, la Gerent Municipal, el dia 27/12/2021 a les 16:12, que resol;
Sr. JORDI CASES PALLARES, Secretari general, el dia 28/12/2021 a les 13:53, que certifica.
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