Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

17000408L01
ÒRGAN GESTOR

H0616

Serveis construcció, implantació i estabilització
Codi Oficina Comptable

Dir. d'Estratègia i Nous Projectes

0900

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor el/la que sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a Gerència:
ADJUDICAR el contracte núm. 17000408L01, que té per objecte els serveis informàtics de construcció, implantació i estabilització de
millores del Sistema de Gestió de Neteja i Recollida (SIGNET2) de l’Ajuntament de Barcelona, per un import de 781.660,00 euros
(IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a EVERIS SPAIN, S.L. amb NIF
B82387770, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva
d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà
l'exercici següent a la seva formalització.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat de 781.660,00 € (IVA inclòs), dels quals 646.000,00 € corresponen al preu
net i 135.660,00 € al 21% de l'IVA amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb un
import .
FIXAR en 32.300,00 euros l'import de la garantia definitiva.
FORMALITZAR el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'adjudicatari
del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors; PUBLICAR l’adjudicació del contracte en els butlletins oficials corresponents i en el
Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Barcelona.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Magdalena Torrescassana Marce.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Av Diagonal 605 4 planta
Població: 08028 BARCELONA

93 494 77 04
93 405 32 10

EVERIS SPAIN, S.L.

NIF

B82387770

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1
D1
D1
D1
D1

Assentament
6000050381-000-0000
6000050380-000-0000
6000050379-000-0000
6000050378-000-0000
6000050377-000-0000
6000050376-000-0000

FASE
Data compt.
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
09.03.2018

Exercici
2020
2020
2019
2019
2018
2018

Orgànic
0900
0900
0900
0900
0900
0900

Posició Pressupost.
D/64131/92612
D/64131/92612
D/64131/92612
D/64131/92612
D/64131/92612
D/64131/92612

PGC
4460000000
4460000000
4460000000
4460000000
4460000000
4460000000

Actuació
P11620106
P11620106
P11620106
P11620106
P11620106
P11620106

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 12/03/2018 a les 08:10, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 13/03/2018 a les 10:11, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 13/03/2018 a les 10:51, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 13/03/2018 a les 11:04, que certifica.

D

Import
21.072,10
160.384,85
100.092,52
315.587,06
31.608,17
152.915,30
781.660,00
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