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Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per resolució de la Presidenta de l'IMSS de
data 17.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte que té per objecte els serveis de suport tècnic al desenvolupament i implementació del model de gestió del
canvi dels serveis socials i de suport metodològic a la planificació, la gestió de recursos, la provisió de serveis i a la qualitat dels
recursos i serveis de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, per un
període de 24 mesos comptadors a partir del dia 1 de gener de 2020 o, si és posterior, a partir de la data d’inici de l’execució que es
fixi en la formalització del contracte, a la mercantil PROGESS, PROJECTES I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIALS, S.L amb NIF
B59960526, per un import de 988.065,77 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa tenint
en compte la millor relació qualitat preu, de conformitat amb la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particular.
DISPOSAR LA DESPESA del contracte número per un import de 988.065,77 euros, IVA inclòs, (816.583,28 euros d’import net i
171.482,49 euros corresponen a l’impost sobre el valor afegit, al tipus del 21 %), condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient, i amb càrrec a la partida 0100-22799-23151, amb el següent desglossament:
- Exercici 2020: 494.032,88 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 408.291,64 euros d’import net i 85.741,24 euros
corresponen a l’impost sobre el valor afegit (21 %).
- Exercici 2021: 494.032,89 euros, IVA inclòs, amb el següent desglossament: 408.291,64 euros d’import net i 85.741,25 euros
corresponen a l’impost sobre el valor afegit (21 %).
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat
l’aixecament de la suspensió.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i en el perfil del
contractant.
DONAR COMPTE a la Comissió de Govern.
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S0150151900
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1
Import Total .1. . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 21/11/2019 a les 14:44, que proposa;
Sra. Montserrat Tinto Gimbernat, Interventora, el dia 25/11/2019 a les 16:16, que fiscalitza;
Sra. Laia Claverol Torres, Gerent, el dia 26/11/2019 a les 08:17, que resol;
Sra. Rosa Maria Martin Niubo, Secretària delegada, el dia 26/11/2019 a les 09:20, que certifica.
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