Institut Municipal de Serveis Socials

Tràmit 5430
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000154

20210245

ÒRGAN GESTOR

Dep. Aten. Social a Sense Llar o Risc Ex

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

EMERGENCIA vigilància i seguretat Crab Llar
Oportu
Codi Oficina Comptable

0100

De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i el Decret d’Alcaldia
S1/D/2020-990 de 17 de novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques de contractació d’emergència per a l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS), d’acord amb les facultat que m’han estat atribuïdes per delegació de la Presidència de l’IMSS
de 17 de juny de 2019, aprovo la següent resolució:
“INICIAR l'expedient per a la contractació dels serveis de vigilància i seguretat del Crab Llar d’Oportunitats, per a joves de 18 a 23
anys d´edat que es troben en situació de sensellarisme, amb núm. de contracte 21000154; per l’import màxim de 79.453,44 euros
(IVA inclòs); amb efectes des del dia 10 de maig de 2021 fins el 30 de setembre de 2021; APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades i, si s’escau, la documentació contractual que consta a l’expedient; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació,
mitjançant tramitació urgent, d'acord amb la justificació que consta a l'expedient, amb la utilització del procediment d'emergència.
AUTORITZAR l'esmentada despesa de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR-LA a favor de BARNA
PORTERS SEGURETAT SL, amb NIF B62735089, d'acord amb l'ordre dictada, a càrrec a la partida i pressupostos que s'indiquen
en aquest mateix document, amb un import màxim 79.453,44 euros (IVA inclòs), dels quals 65.664,00 euros corresponen al preu net
i 13.789,44 euros a l'IVA, d’acord amb els preus unitaris continguts en la seva oferta.
DESIGNAR com a responsable del contracte Carme Fortea”.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

934480014

Nom:
BARNA PORTERS SEGURETAT SL
Carrer:
Arizala 43-45
Població: 08028 BARCELONA

NIF

B62735089

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1

FASE

Assentament
6000106391-000-0000

Data compt.
12.07.2021

Exercici
2021

Orgànic
0100

Posició Pressupost.
D/22701/23151

PGC
Actuació
629020000 S01501521
1
Import
Total .001
......

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Rafael Lopez Rueda, Administrador, el dia 15/07/2021 a les 11:53, que proposa;
Sra. Lidia Garcia Chicano, Gerent, el dia 17/07/2021 a les 06:55, que resol;
Sra. Rosa Maria Martin Niubo, Secretària delegada, el dia 19/07/2021 a les 15:50, que certifica.
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