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Vista l'acta de la Mesa de contractació d'11 de desembre de 2018 i la resta de
documentació de l'expedient, i conforme a la delegació del patronat de la Fundació de
data 19 d'octubre de 2018,
DISPOSO:

ADJUDICAR, d'acord amb I'informe de valoració de 10 de desembre de 2018 i l'acta de
la Mesa de Contractació relativa a la classificació de 11 de desembre de 2018 que

s'adjunten, el contracte núm. !8027, que té per objecte el servei de vigilància,
seguretat icontrol d'accessos de lesfinques del carrer Muntaner 282 iAvenir26-28de
Barcelona pròpietat de la Fundació Julio Muffoz Ramonet, amb mesures de
contractació pública sostenible, per un import de ,L7O.573,70 euros, IVA inclòs, a
GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A. amb NIF A-04038014, i d'acord amb
la seva proposició, en ser considerada I'oferta més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de I'adjudicatari I'esmentada quantiiat amb càrrec a l'estat
d'ingressos i despeóes de la Fundació que s'indiquen en aquest mateix document amb
el següent desglossament: import adjudicació L4O.T7O,OO euros; tipus impositiu del 21
% d'lVA, i import de I'IVA de29.603,70 euros.
FIXAR en 7.048,50 euros

I'import de la garantia definitiva

5 dies naturals a comptar del
següent al de la recepció per part de I'adjudicatari del requeriment per a la
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de

formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació de I'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que
impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat I'aixecament de la
suspensió.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Anna Ferrer

i Giménez, directora

de la Fundació.
DONAR COMPTE al Patronat de la Fundació en la propera reunió que es realitzi

Barcelona, ?10E$, 10ü

lsabel Balliu i Badia
Sècretària

Jau
Presi

s i Llodrà

