Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

21003665

20214430

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Subm. equipament circuit tancat tv CCTV Pg.
Gràcia
Codi Oficina Comptable

0400

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:
EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 21003665 que té per objecte "subministrament de l’equipament pel circuit tancat de
televisió (CCTV) de Passeig de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible" a SOM CONTROL I SEGURETAT SL, amb
NIF B67318311, per incompliment del plec de prescripcions tècniques en relació amb el servidor i les càmeres ofertades.
ADJUDICAR el contracte núm. 21003665, que té per objecte "subministrament de l’equipament pel circuit tancat de televisió (CCTV)
de Passeig de Gràcia, amb mesures de contractació pública sostenible" a ELECNOR SEGURIDAD SL amb NIF B83680132 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, pel preu de 57.996,01 € IVA inclòs, dels quals 47.930,59 € corresponen al preu net i 10.065,42
€ a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent:; un import (IVA inclòs) de
57.996,01 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400.
FORMALITZAR el contracte, en el termini màxim de 3 dies hàbils, mitjançant la firma d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la
notificació d’aquesta resolució.
DESIGNAR com a responsable del contracte el Sr. Josep Clotet, Responsable de Sistemes d'Informació.
ALLIBERAR la quantitat de 3.013,23 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 3.013,23 euros a l'exercici pressupostari
de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

934139200
934139201

Nom:
ELECNOR SEGURIDAD SL
Carrer:
MARQUES DE MONDEJAR 33
Població: 28028 MADRID

NIF

B83680132

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1N

Assentament
6000147853-001-0001

FASE
Data compt.
30.11.2021

Exercici
2021

Orgànic
0400

Posició Pressupost.
D/62577/13212

PGC
Actuació
219000000 P11600701
9
Import
Total . . . . . . .

Data compt.
30.11.2021

Exercici
2021

Orgànic
0400

Posició Pressupost.
D/62577/13212

PGC
Actuació
219000000 P11600701
9
Import
Total . . . . . . .

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000149659-000-0000

FASE

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 30/11/2021 a les 18:14, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 01/12/2021 a les 12:08, que fiscalitza;
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 02/12/2021 a les 10:18, que resol;
Sr. Jose Agraz Pujol, Secretari delegat, el dia 02/12/2021 a les 10:29, que certifica.
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