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producció, instal, distr, manteniment elements ext
Codi Oficina Comptable

1200

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Gerència Adjunta:
EXCLOURE, vista l’acta de la mesa de contractació de la sessió d’obertura d’ofertes avaluables mitjançant criteris objectius
celebrada el 4 de juny de 2019, que s’adjunta, i pel principi d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores, l’empresa NOGALES
BARCELONA, SL de la licitació del present contracte (número d’expedient 0997/2019), per haver inclòs en el sobre 2A,
documentació relativa als criteris objectius B.3.1 i B.3.2, previstos a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives, que havia
d’estar necessàriament i únicament al sobre 2B.
ADJUDICAR, d’acord amb l’informe tècnic de 7 de juny de 2019 i l’acta de la mesa de classificació celebrada el dia 4 de juny de
2019 que s’adjunten, el contracte núm. 19000918, que té per objecte la producció i subministrament d’elements publicitaris d’exterior
i d’altres elements de comunicació i publicitat per a l’Institut de Cultura de Barcelona per un import màxim de 159.999,99 euros, IVA
inclòs, a l’empresa SUNDIS, S.A., amb NIF A-08652828, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més
avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual, i en
funció de la demanda real d’ús dels subministraments que requereixi l’Institut de Cultura de Barcelona d’acord amb el preu unitari
ofert per l’empresa.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en aquest
mateix document amb el següent desglossament: import adjudicació 132.231,40 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de
l'IVA de 27.768,59 euros.
FIXAR en 6.611,57 euros l'import de la garantia definitiva, la qual s’ha constituït en data 26 de juny de 2019 per mitjà d’aval bancari,
amb número de dipòsit 114361.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre que 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 a la Sra. Pilar Roca.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
BOTANICA GRAN VIA SU 73
Població: 08908 HOSPITALET

2630500
2630456

SUNDISA

NIF

A08652828

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000073997-000-0000
6000073996-000-0000

FASE
Data compt.
09.07.2019
09.07.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
1200
1200

Posició Pressupost.
D/22605/33011
D/22605/33011

PGC
0062700001
0062700001

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 09/07/2019 a les 13:56, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 10/07/2019 a les 10:28, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 10/07/2019 a les 18:10, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 10/07/2019 a les 18:33, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 11/07/2019 a les 13:25, que certifica.

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

D

Import
101.325,30
58.674,69
159.999,99
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