Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000035

K0049

ÒRGAN GESTOR

Dir. de Desenvolupament

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Vot electrònic plataforma Decidim
Codi Oficina Comptable

VEC

0900

443.777,23

Atès la documentació que figura a l'expedient i en ús de les atribucions que confereix l'article 5.2, apartat j) dels vigents Estatuts de l'Institut
Municipal d'Informàtica i delegada pel President en data 29 de juliol de 2015, RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis tècnics necessaris per dotar la plataforma Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot
electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19000035, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització
del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 536.970,45 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 443.777,23 euros, distribuït en
els següents lots:
- LOT núm. 01, Serveis de desenvolupament,suport a l'auditoria, i suport a l'execució de simulacre de multi consulta, per un import de
434.647,30 euros, IVA inclòs;
- LOT núm. 02, Serveis de coordinació d'sprints, fluxos de treball, documentació i qualitat, per un import de 102.323,15 euros, IVA inclòs;
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 443.777,23 euros i import de l'IVA de 93.193,22
euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
i de conformitat amb l'informe emès pels serveis tècnics de la Direcció de Desenvolupament i Sistemes d'Informació de l'IMI que consta a
l'expedient.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1
A1

Assentament
6000066152-000-0000
6000066151-000-0000
6000066150-000-0000
6000066149-000-0000

FASE
Data compt.
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
28.02.2019

Exercici
2020
2020
2019
2019

Orgànic
0900
0900
0900
0900

Posició Pressupost.
D/64120/92612
D/64120/92612
D/64120/92612
D/64120/92612

PGC
4460000000
4460000000
4460000000
4460000000

Actuació
P11618801
P11618801
P11618801
P11618801

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 11/03/2019 a les 11:26, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 15/03/2019 a les 13:32, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 18/03/2019 a les 09:56, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 18/03/2019 a les 13:40, que certifica.

A

Import
58.470,37
151.117,01
43.852,78
283.530,29
536.970,45
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