Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

22000025

M0300

ÒRGAN GESTOR

Dir. de Qualitat i Seguretat

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

SERVEIS SMO
Codi Oficina Comptable

0900

VEC

138.671,40

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Atesa la documentació que figura a l'expedient i en ús de les atribucions que confereix l'article 5.2, apartat j) dels Estatuts de l'Institut
Municipal d'Informàtica, aprovats per acord del Consell Municipal de data 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió del Plenari del
Consell Municipal de 29 de març de 2019 i delegada pel President en data 17 de juny de 2019.
Atès que, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, en aquesta licitació serà obligatori l'ús
de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que
corresponen realitzar a l'empresa licitadora, RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació de "Serveis de l’Oficina de Gestió de Serveis (SMO) de l’Institut Municipal d’Informàtica de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte 22000025, mitjançant tramitació ordinària, amb
la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 167.792,40 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
138.671,40 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 138.671,40 euros i import de l'IVA de 29.121,00 euros; i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 167.792,40 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22799/92612 0900.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1

FASE

Assentament
6000119129-000-0000

Data compt.
25.02.2022

Exercici
2022

Orgànic
0900

Posició Pressupost.
D/22799/92612

PGC
Actuació
629020009
9
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. FRANCISCO JAVIER PEREZ RIBO, Administrador, el dia 28/02/2022 a les 10:33, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 02/03/2022 a les 09:24, que fiscalitza;
Sr. Francisco Rodriguez Jimenez, Gerent, el dia 02/03/2022 a les 10:42, que resol;
Sra. Ana Maria Hernandez Sanchez, Secretària delegada, el dia 02/03/2022 a les 14:07, que certifica.
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