Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

17000250
ÒRGAN GESTOR

H0480

Adq llicències amb component Espacial
Codi Oficina Comptable

Dir. d'Informació de Base i Cartografia

0900

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor el/la que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a GERÈNCIA:
ADJUDICAR el contracte núm. 17000250, que té per objecte el subministrament de programari d'extracció, transformació i càrrega
amb component espacial, per un import de 101.640,00 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació
continguda en l'expedient a CON TERRA GMBH amb NIF 162264061, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta
més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat de 101.640,00 € (IVA inclòs), dels quals 84.000,00 € corresponen al preu
net i 17.640,00 € al 21% de l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document.
FIXAR en 4.200,00 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 de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR l’adjudicació del contracte i la seva formalització en el Perfil de contractant
de l’Ajuntament de Barcelona i en els butlletins oficials corresponents.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Isaac Aparicio Verdoy.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
MARTIN LUTHER KING WEG 24
Població: 48155 MUNSTER

CON TERRA GMBH

NIF

162264061

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000043615-000-0000

FASE
Data compt.
10.11.2017

Exercici
2017

Orgànic
0900

Posició Pressupost.
D/64109/92612

PGC
4460000000

Actuació
P11603302

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 14/11/2017 a les 14:58, que proposa;
Maria Carmen Torres Morales el dia 17/11/2017 a les 10:29, que fiscalitza;
Francisco Rodríguez Jiménez el dia 19/11/2017 a les 21:19, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 21/11/2017 a les 09:14, que certifica.

D

Import
101.640,00

101.640,00
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