R/D

ÒRGAN GESTOR

Nom

Reserva de Crèdit / Disposició de Despesa
Núm. Expedient
CONT 20/694

Codi Oficina

GER

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor el que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Presidència de l’Agència:

“DECLARAR vàlid el procediment obert en compliment de la resolució de la Gerència de l’Agència de Salut Pública de Barcelona de
data 14/01/21; ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de classificació de les ofertes i adjudicació formulada per la Mesa de
Contractació en data 18/05/21 continguda en l’expedient, el contracte de serveis de la medicina del treball i reconeixements mèdics per
tal de poder donar compliment a les finalitats de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i Reial Decret 39/1997, de 17 de gener,
pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, així com les modificacions posteriors, a l’empresa QUIRON PREVENCIÓN,
S.LU, amb NIF B64076482, per un import de 40.220,40 IVA inclòs (dels quals 38.280,00.-€ de pressupost net i 1.940,40.-€ en concepte
d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%), pels anys 2021, 2022 i 2023, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions que se’n derivin de conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP; DISPOSAR la quantitat total de 40.220,40.€ a favor de l’empresa QUIRON PREVENCIÓN, S.LU, amb CIF B64076482; NOTIFICAR la present resolució als licitadors i PUBLICARLA en el perfil del contractant; COMUNICAR a l’adjudicatari que, un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació
de la present resolució als licitadors, si finalitzat aquest termini no s’ha interposat recurs especial en matèria de contractació, serà requerit
per tal que comparegui a formalitzar el contracte dins el termini de 5 dies naturals des del següents al de la recepció de l’esmentat
requeriment; DONAR COMPTE a la Junta de Govern de l'Agència en la propera sessió."

EL DIRECTOR DE RECURSOS

Data:

Signat: Manel Macía González

DADES DEL CREDITOR

Nom: SGS Tecnos S.A

NIF: A28345577

Telf.
Fax:

GERÈNCIA

ADMINISTRACIÓ

A l’empara dels Estatuts i de la delegació aprovada per la Junta de Govern
de l’Agència de data 12-12-2002.

Codi Econòmic:

LA GERENTA

Codi Orgànic:

Compte PGC:

22706

6292000000
Codi Projecte:

0100
Any
2021
2022
2023

Programa
31100
31100
31100

----Assent./Regist
6-105326
6-105327
6-105328

Import
10.055,10.- €
20.110,20.- €
10.055,10.- €
.- €
.- €
.- €
.- €
.- €

Data
Signat: Carme Borrell i Thió

SECRETARIA

.- €

Per delegació del Secretari General de l’Ajuntament de data 03-08-2015
LA SECRETÀRIA

.- €
Import total: 40.220,40 - €
L’ADMINISTRADOR/A

Data:

Data:
Signat: Marta Salamero i García

Signat: Susana Bouis

Els números de registre que consten en aquest document es convertiran en els corresponents assentaments comptables a l’inici de l’any pressupostari que correspongui.

