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

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret
d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19004717, que té per objecte la dinamització del procés participatiu del Pla d’Actuació Municipal
2020-2023 amb pressupost participatiu amb infants (procés PAM 13) a DESCOBERTA, SLU amb NIF B65433740 de conformitat
amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser
considerada l'oferta més avantatjosa, per un import màxim de 21.075,67 € IVA inclòs i d'acord amb els preus unitaris ofertats, dels
quals 17.417,91 € corresponen al preu net i 3.657,76 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
21.075,67 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92417 0801.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost posterior a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 988,08 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
DESIGNAR com a responsable del contracte MANUEL PUNSODA BUXO.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

Nom:
DESCOBERTA, SLU
Carrer:
Manacor 28 2
Població: 08023 BARCELONA

NIF

B65433740

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

FASE

Assentament
6000119344-000-0000

Data compt.
10.12.2019

Exercici
2020

Orgànic
0801

Posició Pressupost.
D/22719/92417

PGC
Actuació
6290200008
S19000801
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Maria Jesus Otal Loscertales, Administradora, el dia 17/12/2019 a les 10:05, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 20/12/2019 a les 12:15, que fiscalitza;
Sra. Marta Clari Padros, Gerent, el dia 23/12/2019 a les 12:48, que resol;
Sra. Maria Isabel Fernandez Galera, Secretària delegada, el dia 24/12/2019 a les 13:59, que certifica.

D

Import
21.075,67
21.075,67

1/1

