Gerència Municipal
Direcció de Serveis d'Administració

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000371

0167/19

ÒRGAN GESTOR

Oficina Municipal de Dades

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Plataforma Hardware-Oficina Tècnica Open Data
BCN
Codi Oficina Comptable

0104

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 09.03.2018, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000371, que té per objecte la contractació mixta de l’arrendament de la de la plataforma hardware i els serveis
necessaris d’oficina tècnica per mantenir i evolucionar el servei OPEN DATA BCN, per un import de 143.214,28 euros (IVA inclòs), de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a ALFATEC SISTEMAS, SL amb NIF B98064462, 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 les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb un import de 143.214,28 € (IVA inclòs), dels quals 118.358,91 € corresponen al preu net i 24.855,37 € a l'IVA.
FIXAR en 5.917,95 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.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació, comparegui
per formalitzar el contracte a les dependències Direcció de Serveis de Gestió Econòmica.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Màrius Boada Pla.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

Nom:
Carrer:
Població:

ALFATEC SISTEMAS, SL

NIF

Avda. Cataluña 9 EN
46020 VALENCIA

B98064462

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1
D1

Assentament
6000110790-000-0000
6000110789-000-0000
6000110788-000-0000

FASE
Data compt.
19.03.2019
19.03.2019
19.03.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
0104
0104
0104

Posició Pressupost.
D/22610/92321
D/22610/92321
D/22610/92321

PGC
6290900003
6290900003
6290900003

Actuació
S19000104
S19000104
S19000104

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Agustin Abelaira Dapena el dia 20/03/2019 a les 13:21, que proposa;
Maria Teresa Llor Serra el dia 22/03/2019 a les 13:32, que fiscalitza;
Jordi Marti Grau el dia 28/03/2019 a les 14:43, que resol;
Maria Isabel Fernandez Galera el dia 28/03/2019 a les 17:17, que certifica.

D

Import
25.408,98
71.607,14
46.198,16
143.214,28
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