Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21001054

20210148

ÒRGAN GESTOR

DS Coordinació Econòmica

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Suport serveis d'arixiu
Codi Oficina Comptable

VEC

0500

171.943,20

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

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació del "Suport tècnic i de consultoria en gestió documental al servei d’arxiu i gestió documental a la
Gerència d’Ecologia Urbana i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible", amb núm. de contracte
21001054, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 189.137,52 euros
(IVA inclòs) i un valor estimat de 171.943,20 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 156.312,00 euros i import de l'IVA de 32.825,52 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 70.926,57 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15019 0500, un import (IVA inclòs) de 94.568,76 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a
l'aplicació pressupostària D/22719/15019 0500, un import (IVA inclòs) de 23.642,19 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/15019 0500; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu d'acord amb el PCAP.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

FASE

Assentament
6000138629-000-0000
6000138628-000-0000
6000138627-000-0000

Data compt.
22.03.2021
22.03.2021
22.03.2021

Exercici
2023
2022
2021

Orgànic
0500
0500
0500

Posició Pressupost.
D/22719/15019
D/22719/15019
D/22719/15019

PGC
6290200008
6290200008
6290200008

Actuació
S21000500
S21000500
S21000500

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eduardo Maria Cusco Moya, Administrador, el dia 27/03/2021 a les 00:34, que proposa;
Sr. Antonio Muñoz Juncosa, Interventor, el dia 12/04/2021 a les 11:35, que fiscalitza;
Sra. Maria Sonia Frias Rollon, Gerent, el dia 13/04/2021 a les 12:54, que resol;
Sr. Silvia Ruiz de Valdivia Martin, Secretari delegat, el dia 13/04/2021 a les 16:09, que certifica.

A

Import
70.926,57
94.568,76
23.642,19
189.137,52
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