Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19001809

C190002052

ÒRGAN GESTOR

MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

SERVEI DE CREACIÓ, ADAPTACIÓ I
EXECUCIÓ D’ACTIVITA
Codi Oficina Comptable

VEC

1417

162.855,79

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per delegació de presidència de l’ICUB
de data 17 de juny de 2019 a la Gerència Adjunta:
INICIAR l'expedient per a la contractació del Servei de creació, adaptació i execució d’activitats pedagògiques que organitza el
Museu d’Història de Barcelona a tots els seus centres i instal•lacions destinades tant a públic escolar com a públic general, amb núm.
de contracte 19001809, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació
de 197.055,51 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 162.855,79 euros, distribuït en els
següents lots:
- LOT núm. 01, LOT 1, per un import de 137.551,40 euros IVA inclòs;
- LOT núm. 02, LOT 2, per un import de 59.504,11 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 de 162.855,79 euros i import de l'IVA de 34.199,72 euros; condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1
A1

Assentament
6000073486-000-0000
6000073485-000-0000
6000073484-000-0000
6000073483-000-0000

FASE
Data compt.
27.06.2019
27.06.2019
27.06.2019
27.06.2019

Exercici
2020
2020
2019
2019

Orgànic
1417
1417
1417
1417

Posició Pressupost.
D/22699/33313
D/22699/33313
D/22699/33313
D/22699/33313

PGC
0062902099
0062902099
0062902099
0062902099

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 28/06/2019 a les 12:35, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 02/07/2019 a les 09:31, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 03/07/2019 a les 11:48, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 04/07/2019 a les 10:26, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 04/07/2019 a les 13:15, que certifica.

Actuació
S0060061499
S0060061499
9
9
S0060061499
9
S0060061499
Import Total .9. . . . . .

A

Import
44.628,08
103.163,54
14.876,03
34.387,86
197.055,51
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