Tràmit 2120
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

VEC

1417

63.360,00

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor el/la que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la Gerència:
INICIAR de conformitat amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’informe justificatiu que
consta a l’expedient, donant així compliment a l’article 28 de l’esmentada norma, la tramitació del corresponent expedient de contractació del
servei tècnic per l’assessorament i suport als usuaris 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, amb núm. de contracte 18002809, i amb un valor estimat de 63.360 euros.
AUTORITZAR el pressupost màxim de licitació de 51.110,40 euros, IVA inclòs ,amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s'indiquen en
aquest mateix document, amb el següent desglossament: pressupost net 42.240,00 euros; tipus impositiu del 21 % d'IVA, i import de l'IVA de
8.870,40 euros; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
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 mitjançant procediment obert, amb publicació al perfil del contractant.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000060361-000-0000
6000060360-000-0000

FASE
Data compt.
21.11.2018
21.11.2018

Exercici
2020
2019

Orgànic
1417
1417

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

PGC
0062321000
0062321000

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 11/12/2018 a les 13:41, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 12/12/2018 a les 15:25, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 12/12/2018 a les 18:04, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 13/12/2018 a les 18:13, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 17/12/2018 a les 09:18, que certifica.

A

Actuació
S00600614999
S00600614999

Import
25.555,20
25.555,20

Import Total . . . . . . .

51.110,40
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