Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18002809

C180003371

ÒRGAN GESTOR

Dir.Memòria i Història - PROJ. ESPECIALS

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

SUPORT I ASSESSORAMENT EUROMUS
(2019-2020)
Codi Oficina Comptable

1417

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, la que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la gerent adjunta:
ADJUDICAR, vistos els informes d'1 i 4 de febrer de 2019 que s'adjunten, i l'acta de classificació el contracte núm. 18002809, que té per objecte el
servei el servei tècnic per l’assessorament i suport als usuaris, que són els centres adscrits a l’ICUB descrits als plecs tècnics, de l’eina informàtica
Euromus per a la venda d’entrades dels museus i altres aplicacions i usos associats, amb mesures de contractació pública sostenible, per un
import de 50.820,00 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient al Sr. Eric Cedran
Martin amb NIF 53924912D, 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.
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 42.000 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de 8.820,00 euros.
FIXAR en 2.100 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia.
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 i quan 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 al Sr. Joaquim Vicente i Guitart.

DADES CREDITOR

Nom:

CEDRAN MARTIN, ERIC

Telf:
Fax:

Carrer:
Població:

Balmes 2 5-3
08007 BARCELONA

653040956

NIF

53924912D

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1
D1

Assentament
6000065787-000-0000
6000065786-000-0000
6000065785-000-0000

FASE
Data compt.
25.02.2019
25.02.2019
25.02.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
1417
1417
1417

Posició Pressupost.
D/22750/33011
D/22750/33011
D/22750/33011

PGC
0062321000
0062321000
0062321000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 26/02/2019 a les 18:01, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 28/02/2019 a les 13:48, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 28/02/2019 a les 15:57, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 28/02/2019 a les 17:00, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 28/02/2019 a les 18:46, que certifica.

D

Actuació
S00600614999
S00600614999
S00600614999

Import
3.176,25
25.555,20
22.088,55

Import Total . . . . . . .

50.820,00

1/1

