Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18002151

267/18

ÒRGAN GESTOR

Gerència de Turisme, Comerç i Mercats

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Convivència veïns amb habitatges d'ús turístic
Codi Oficina Comptable

0704

Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva a l'òrgan de contractació Gerència la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
ADJUDICAR el contracte núm. 18002151, que té per objecte els serveis d'execució del Programa de convivència entre veïns i veïnes i
propietaris/es d'habitatges i altres allotjaments d'ús turístic, per un import de 215.380,00 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de
valoració i classificació continguda en l'expedient a ETIC HABITAT, SCCL amb CIF F66437831, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb un import de 215.380,00 € (IVA inclòs), dels quals 178.000,00 € corresponen al preu net i 37.380,00 € a l'IVA.
FIXAR en 8.900,00 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui
per formalitzar el contracte a les dependències de la Direcció de Turisme.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Suñol.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

933406900

Nom:
Carrer:
Població:

ETIC HABITAT, SCCL

NIF

Bofarull 9-11 B-2
08027 BARCELONA

F66437831

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000103965-000-0000
6000103964-000-0000

FASE
Data compt.
06.11.2018
06.11.2018

Exercici
2019
2018

Orgànic
0704
0704

Posició Pressupost.
D/22610/43213
D/22610/43213

PGC
6290900003
6290900003

Actuació
S18000704
S18000704

Import Total . . . . . . .

D

Import
71.793,38
143.586,62

215.380,00
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