Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 180/19
En data 3 d’octubre de 2019 el gerent de l’IMMB ha resolt:
ADJUDICAR el contracte Activitats de dinamització per a les campanyes i
esdeveniments organitzats per l’IMMB, a l’empresa AIRUN Serveis Culturals SL,
amb NIF B61519344, i domiciliada al Carrer Huelva 16, 08940 Cornellà de Llobregat, per
un import total de 96.800€ (IVA inclòs), a executar d’acord amb els preus unitaris
ofertats, segons els informes obrants a l’expedient que serveixen per la motivació
d’aquesta resolució; DISPOSAR la despesa per l’import objecte de l’adjudicació del
contracte amb càrrec a la partida prèviament autoritzada; REQUERIR a l’adjudicatari,
una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils sense que s’hagi interposat
recurs especial en matèria de contractació, per a la formalització del contracte
administratiu dins el termini dels cinc dies següents
Certifico. Manel Armengol Jornet, secretari delegat.
Barcelona, 16 d’octubre de 2019.
6LJQDW
HOHFWUzQLFDPHQWSHU
0DQHO$UPHQJROL
-RUQHW6HFUHWDUL
'HOHJDWGHO ,00%



Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 180/19
NOTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Us notifico la resolució de gerència de data 3 d’octubre de 2019,
ADJUDICAR el contracte Activitats de dinamització per a les campanyes i
esdeveniments organitzats per l’IMMB, a l’empresa AIRUN Serveis Culturals SL,
amb NIF B61519344, i domiciliada al Carrer Huelva 16, 08940 Cornellà de Llobregat, per
un import total de 96.800€ (IVA inclòs), a executar d’acord amb els preus unitaris
ofertats, segons els informes obrants a l’expedient que serveixen per la motivació
d’aquesta resolució; DISPOSAR la despesa per l’import objecte de l’adjudicació del
contracte amb càrrec a la partida prèviament autoritzada; REQUERIR a l’adjudicatari,
una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils sense que s’hagi interposat
recurs especial en matèria de contractació, per a la formalització del contracte
administratiu dins el termini dels cinc dies següents.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats des de la data de
recepció d’aquesta notificació.
Potestativament, podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant
l’òrgan de l’Institut Municipal de Mercats que l’ha dictada o bé davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini màxim de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la data la remissió de la present notificació, sempre que
l’acte que es notifica s’hagi publicat en la mateixa data al perfil de contractant o, si
l’acte no ha estat publicat, des de la recepció de la notificació. En cas d’optar per la
interposició d’aquest recurs, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins
a la resolució del recurs especial.
Barcelona, 14 d’octubre de 2019

Manel Armengol Jornet
Secretari Delegat

