Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

20001500

C200001697

ÒRGAN GESTOR

Dir.proximitat - Centres Cívics

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Organitz.,coordinació,gestió Bcn Districte Cultura
Codi Oficina Comptable

1517

VEC

3.167.133,72

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per delegació de presidència de l'ICUB
de data 26 de juliol de 2019 a la Gerència:
INICIAR l'expedient per a la contractació del servei d´organització, coordinació tècnica i gestió del circuit Barcelona Districte Cultural
a la xarxa decentres cívics i altres equipaments culturals de la ciutat, amb núm. de contracte 20001500, mitjançant tramitació
ordinària subjecte a regulació harmonitzada, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
1.596.763,24 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 3.167.133,72 euros.
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 l'esmentada quantitat, amb pressupost net 1.319.639,04 euros i import de l'IVA de 277.124,20 euros; i amb càrrec a
les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 798.381,62 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22699/33712 1517, un import (IVA inclòs) de 798.381,62 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22699/33712 1517; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s
pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva autorització.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000089026-000-0000
6000089025-000-0000

FASE
Data compt.
09.07.2020
09.07.2020

Exercici
2021
2022

Orgànic
1517
1517

Posició Pressupost.
D/22699/33712
D/22699/33712

PGC
Actuació
006290209 S00600614
006290209
9
S00600614
999
9
Import
Total .999
......

El document original ha estat signat electrònicament per:
ANGELA MENA ALSO el dia 22/07/2020 a les 10:55, que dóna el vistiplau;
Sra. Anna Boix Sanmarti, Administradora, el dia 22/07/2020 a les 12:51, que tramita;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 22/07/2020 a les 13:17, que proposa;
Sra. Monica Mateos Guerrero, Gerent, el dia 23/07/2020 a les 08:28, que resol;
Sra. Angela Mena Also, Secretària delegada, el dia 23/07/2020 a les 14:05, que certifica.

A

Import
798.381,62
798.381,62
1.596.763,24
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