Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000760
ÒRGAN GESTOR

DT Actes Institucionals i Protocol

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Medalles al Mèrit,d'Honor i títol d'Amic/-a de BC
Codi Oficina Comptable

0705

VEC

56.952,50

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor de
Barcelona (d’argent i fusta de cedre) i dels guardons de Títol honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona", amb núm. de contracte
21000760, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 62.647,75
euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de 56.952,50 euros. Dels quals corresponen al pressupost
de l'Ajuntament de Barcelona 32.942,25 euros, al pressupost de l'Institut de Cultura 8.954,00 euros i al pressupost de l'Institut
d'Esports 20.751,50 euros, distribuït en els següents lots:
- LOT núm. 01, Medalles d’Or de la Ciutat i Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu, per un import de 41.503,00
euros IVA inclòs;
- LOT núm. 02, Medalles d’Honor i Títol d’Amic de Barcelona, per un import de 21.144,75 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 la quantitat de 32.942,25, amb pressupost net 27.225,00 euros i import de l'IVA de 5.717,25 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 21.144,75 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91222 0705, un import (IVA inclòs) de 11.797,50 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22601/91221 0705.
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D/22601/91222
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PGC
Actuació
629090000 S21000705
629090000
1
S21000705
1
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 15/04/2021 a les 12:13, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 26/04/2021 a les 15:47, que fiscalitza;
Sr. Agustin Abelaira Dapena, Gerent, el dia 27/04/2021 a les 16:50, que resol;
Sra. Maria Isabel Fernandez Galera, Secretària delegada, el dia 29/04/2021 a les 18:46, que certifica.
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