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Contractació i compres

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE ASSESSORAMENT FISCAL EN
L'AMBIT DE L'IVA.
PRIMERA .- OBJECTE DEL CONTRACTE.
El present contracte te per objecte la contractació del servei d’assessorament fiscal a
l’àmbit de l’IVA.
Els serveis concrets objecte de contractació seran :
-Assessorament permanent mitjançant correus electrònics o trucades telefòniques, que
seran contestades per escrit en el menor termini possible.
-Les consultes poden ser relatives a qualsevol servei o activitat de l’Ajuntament.
-assessorament en la confecció i presentació del model 390 o resum anual de l’IVA
- Càlcul de la prorrata de l’IVA al tancament anual de l’exercici.
-Assessorament sobre opcions fiscals mes avantatjoses .
-Suport davant de possible inspecció fiscal.
SEGON .-CONDICIONS PRESTACIO DEL SERVEI
Per tractar-se d’un servei de caire intel·lectual ,es prestarà mitjançant respostes per
escrit en informes o correus electrònics.
Presencialment quan siguin necessària la realització d’algun reunió o tancament .
TERCERA .- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
A mes de les ja especificades en el plec de clàusules administratives particulars, i en el
present plec de prescripcions tècniques ,seran obligacions de l’entitat adjudicatària les
següents :
En cas de baixa laboral designar un altre tècnic responsable de l’execució del contracte.
QUARTA .- DURADA DEL SERVEI
La durada del servei serà de 1 anys des de la signatura del contracte ,prorrogable per 12
mesos mes fins a un màxim de 3 anys de prorroga i 4 de durada total.
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CINQUENA.- PREU
El preu màxim de contractació serà de 10.828,36 iva inclòs.
SISENA .- FORMA DE PAGAMENT I PRESENTACIO DE FACTURES.
El pagament del servei es realitzarà mitjançant dues factures ,prèvia presentació i
conformitat en la prestació del serveis per part de l’Ajuntament .
Una factura en octubre per import del 70% aproximat de l’import anual del servei ( 1.895
iva inclòs)
Una segona factura en febrer pel 30%aproximat restant del servei ( 812,09 iva inclòs )
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