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ÒRGAN GESTOR

Dept. d'Atenció a Persones Vulnerables

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Gestió del servei Primer la Llar_2
Codi Oficina Comptable

VEC

0100

522.336,57

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per resolució de la Presidenta de l'IMSS de data
17.06.2019, RESOLC:
Primer.- INICIAR i APROVAR, en compliment de l’article 28 en relació amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), l’expedient de contractació, per tramitació ordinària, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb
l’article 17 de la LCSP, del contracte de serveis per a és la gestió del servei Primer la Llar adreçat a persones sense sostre que comprèn 25
habitatges i 25 persones participants, amb mesures de contractació pública sostenible, amb una durada de 15 mesos comptadors a partir del dia
1 d’octubre de 2019 o de la data d’inici de l’execució que es fixi en la formalització del contracte si és posterior, i d’acord amb l’informe emès en
data emès en data 31 de juliol de 2019 emès per la Cap del Departament d’atenció a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial.
Segon.- AUTORITZAR LA DESPESA d’aquest contracte per un import de 574.570,23 IVA inclòs (522.336,57 euros d’import net i 52.233,66 euros
d’impost sobre el valor afegit al tipus del 10%), amb càrrec a la partida pressupostària 0100-22732-23145, amb la següent distribució per anys:
Exercici pressupost 2019: 114.914,05 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 104.467,32 euros d’import net i 10.446,73 euros d’impost
sobre el valor afegit al tipus del 10%.
Exercici pressupost 2020, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient: 459.656,18euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
417.869,25 euros d’import net i 41.786,93 euros d’impost sobre el valor afegit al tipus del 10%
Tercer.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació amb utilització del procediment negociat sense publicitat, d’acord amb l’article 131.2
en relació amb els articles 166 i següents de la LCSP.
Quart.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars que regiran l’adjudicació d’aquest
contracte, en compliment dels articles 122 i 124 de la LCSP.
Cinquè.- DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 103 de la LCSP, ateses les característiques del contracte.
Sisè.- DONAR COMPTE a la Comissió de Govern d’aquesta resolució.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000075369-000-0000
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FASE
Data compt.
02.08.2019
02.08.2019
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2020
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0100
0100

Posició Pressupost.
D/22732/23145
D/22732/23145

PGC
6290202032
6290202032

El document original ha estat signat electrònicament per:
Eladi Torres Gonzalez el dia 08/08/2019 a les 10:17, que proposa;
Montserrat Tinto Gimbernat el dia 08/08/2019 a les 13:51, que fiscalitza;
Jorge Sanchez Masip el dia 09/08/2019 a les 08:51, que resol;
Rosa Maria Martin Niubo el dia 09/08/2019 a les 11:03, que certifica.
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S01501519001
S01501519001

Import
459.656,18
114.914,05

Import Total . . . . . . .

574.570,23
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