Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

18003477

C180004130

ÒRGAN GESTOR

Born Centre de Cultura i Memòria

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Creació i manteniment de contingut digital El
Born
Codi Oficina Comptable

VEC

1417

159.101,25

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor la directora de Recursos, que sotasigna, eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la gerent adjunta:
INICIAR de conformitat amb l’article amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i l’informe
justificatiu obrant a l’expedient donant així compliment a l’article 28 de l’esmentada norma, la tramitació del corresponent expedient de
contractació dels servei de creació, producció, edició i manteniment dels continguts textuals, audiovisuals i multimèdia per a totes les
plataformes digitals i multimèdia d’El Born Centre de Cultura i Memòria (El Born CCM): web, vídeowalls, pantalles i xarxes socials del Centre, amb
mesures de contractació pública sostenible.
AUTORITZAR el pressupost màxim de licitació de 132.767,25 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 109.725,00 euros, pressupost net,
i 23.042,25 euros en concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21% amb càrrec a l’estat d’ingressos i despeses de l’Institut corresponent
als anys 2019 i 2020, condicionats a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l’actual, i un valor estimat de 159.101,25
euros atès que es preveuen possibles pròrrogues i modificacions.
APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte.
CONVOCAR procediment obrer per a l’adjudicació de l’oferta més avantatjosa amb tramitació ordinària, mitjançant la seva publicació al perfil del
contractant.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000065759-000-0000
6000065758-000-0000

FASE
Data compt.
25.02.2019
25.02.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
1417
1417

Posició Pressupost.
D/22605/33614
D/22605/33614

PGC
0062700001
0062700001

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 01/03/2019 a les 08:47, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 04/03/2019 a les 12:32, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 05/03/2019 a les 13:12, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 05/03/2019 a les 13:44, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 07/03/2019 a les 11:54, que certifica.

A

Actuació
S00600614999
S00600614999

Import
44.255,75
88.511,50

Import Total . . . . . . .

132.767,25
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