Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000049
ÒRGAN GESTOR

Dir. Operativa Promoció de la Ciutat

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

creació i producció imatge Marca Barcelona
Codi Oficina Comptable

0700

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de
15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 21000049, que té per objecte "creació i presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la
producció d’aquesta proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal•lació interactiva itinerant, per donar a conèixer Barcelona a públics
internacionals" a BYFACILITY FOLCH UTE amb NIF U67819326 de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació i d'acord amb la
proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu de 296.450,00 euros IVA inclòs, dels quals 245.000,00 euros
corresponen al preu net i 51.450,00 euros a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 186.763,50 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43211 0700; un import (IVA inclòs) de 109.686,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43211 0700.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 12.250,00 euros i RETENIR-LA del preu del contracte, atesa la declaració de l’adjudicatari en aquest
sentit.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària 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.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Xavier Rubert Català.
ALLIBERAR la quantitat de 60.722,42 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als
pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 38.255,13 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43211 0700; un import (IVA inclòs) de 22.467,29 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43211 0700.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d'Economia i Hisenda.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

934 85 65 36

Nom:
Carrer:
Població:

BYFACILITY FOLCH UTE UTE

NIF

Ptge Iglésias 10-12
08005 BARCELONA

U67819326

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1N
A1N

FASE

Assentament
6000141157-001-0001
6000141156-001-0001

Data compt.
26.11.2021
26.11.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0700
0700

Posició Pressupost.
D/22703/43211
D/22703/43211

PGC
6230500000
6230500000

Actuació

Import Total . . . . . . .

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

-60.722,42
FASE

Assentament
6000149563-000-0000
6000149562-000-0000

Data compt.
26.11.2021
26.11.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0700
0700

Posició Pressupost.
D/22703/43211
D/22703/43211

PGC
6230500000
6230500000

Actuació

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. CRUZ MONTSERRAT PEREZ GARCIA, Administradora, el dia 29/11/2021 a les 09:12, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 01/12/2021 a les 08:36, que fiscalitza;
Sr. Albert Dalmau Miranda, Gerent, el dia 01/12/2021 a les 18:10, que resol;
Sra. MARIA EUGENIA RIERA PAINO, Secretària delegada, el dia 01/12/2021 a les 18:21, que certifica.
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