Tràmit 5430
Codi Contracte

Núm. Expedient

20001351

C200001517

ÒRGAN GESTOR

GREC FESTIVAL DE BARCELONA

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Espectacle "Dejavu" dins el Festival Grec 2020
Codi Oficina Comptable

1317

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 l'espectacle musical "Dejavu" dins la programació del Festival Grec 2020, amb núm. de
contracte 20001351; amb un pressupost base de licitació de 20.570,00 euros (IVA inclòs); APROVAR les actuacions preparatòries
efectuades i el plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte; i DISPOSAR l'obertura del procediment
d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat, en virtut del què disposa l'article 168.2.a
LCSP pels motius artístics justificats a l'expedient. El valor estimat del contracte (VEC) és de 17.000,00 €.
AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient,
condicionant l’exhibició de l’espectacle al compliment de les condicions necessàries, tant sanitàries, de seguretat o de qualsevol altre
tipus, que requereixin les autoritats competents, sense perjudici dels acords i pactes a que puguin arribar les parts a fi de
reprogramar l’actuació d’acord amb les condicions establertes al Plec de clàusules administratives, i DISPOSAR la despesa a favor
de MAYTE MARTIN CREACIONES ARTISTICAS amb NIF B66793365, d'acord amb la seva proposició, amb un import de 20.570,00
€ (IVA inclòs), dels quals 17.000,00 € corresponen al preu net i 3.570,00 € a l'IVA; i amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 20.570,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22781/33323 1317.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb la justificació que consta en el plec de clàusules administratives
particulars.
EXIMIR, d’acord amb l’article 107.1. LCSP i la clàusula 7 dels plecs de clàusules administratives, de l’obligació de constitució de la
garantia definitiva.
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,
procedeixi a la formalització del contracte.
DESIGNAR com a responsable del contracte Francesc Casadesús.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Jocs Florals 111 1-3
Població: 08014 BARCELONA

932967927

MAYTE MARTIN CREACIONES ARTISTICAS

NIF

B66793365

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1

FASE

Assentament
6000088277-000-0000

Data compt.
16.06.2020

Exercici
2020

Orgànic
1317

Posició Pressupost.
D/22781/33323

PGC
0062340001

Actuació
S0066712010
Import Total .9. . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 20/06/2020 a les 08:03, que dóna el vistiplau;
Sra. Anna Boix Sanmarti, Administradora, el dia 22/06/2020 a les 15:21, que tramita;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 22/06/2020 a les 20:06, que proposa;
Sra. Monica Mateos Guerrero, Gerent, el dia 23/06/2020 a les 18:38, que resol;
Sra. Montserrat Oriol i Bellot, Secretària delegada, el dia 25/06/2020 a les 11:33, que certifica.
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20.570,00
20.570,00
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