Districte de Sants-Montjuïc
Departament de Recursos Interns

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18004461

20189205

ÒRGAN GESTOR

Dir. Serv. a les Persones i al Territori

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comissió de Govern

SERVEI DINAMITZACIÓ EQ.MUNIC. JOVES I
ADOLESCENTS
Codi Oficina Comptable

0603

Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva a l'òrgan de contractació Comissió de Govern, en ús de les facultats delegades a aquesta
Comissió per Resolució d'Alcaldia de 09.03.2018, la següent PROPOSTA D'ACORD:
ADJUDICAR el contracte núm. 18004461, que té per objecte Servei de dinamització dels equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai
Leiva, Espai 12@16 i "Tarda Jove al Poble-Sec" al Districte de Sants-Montjuïc, amb objectius d'eficiència social, per un import de 389.158,37 euros
(IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a TASCA SERVEIS D ANIMACIO,S.L. amb NIF
B59533190, 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 posterior/s a l'actual.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari la quantitat de, 351.858,84 euros (IVA inclòs) amb càrrec a les partides que s'indiquen en aquest mateix
document i als pressupostos dels exercicis 2019 i 2020, dels quals 319.871,67 € corresponen al preu net i 31.987,17 € a l'IVA, atès que es
produeix una minoració de l’import de l’adjudicació en la quantitat de 37.299,52 euros, IVA inclòs, per l’endarreriment produït entre la data
d’inici de la prestació que s’indica en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (15 de desembre de 2018) i la que es preveu (13 de febrer de
2019).
FIXAR en 17.689,03 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista d'acollir-se a
aquesta modalitat de constitució de garantia.
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.
DESIGNAR com a responsable del contracte Francesc Fernàndez Sierra
DONAR COMPTE d’aquest acord a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

932114973
934750401

Nom:
Carrer:
Població:

TASCA SERVEIS D ANIMACIO,S.L.

NIF

Lluçà 28
08028 barcelona

B59533190

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000107903-000-0000
6000107902-000-0000

FASE
Data compt.
10.01.2019
10.01.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0603
0603

Posició Pressupost.
D/22719/23222
D/22719/23222

PGC
6290200008
6290200008

Actuació
S18000603
S18000603

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Maria Neus Roig Teixido el dia 14/01/2019 a les 14:17, que tramita;
Francesc Jiménez i Gusi el dia 14/01/2019 a les 16:36, que dóna el vistiplau;
Laura Perez Castaño el dia 15/01/2019 a les 12:59, que proposa;
Xavier Olive Sanchez el dia 15/01/2019 a les 13:59, que fiscalitza;
Anna Martori Salichs el dia 17/01/2019 a les 17:59, que dóna el vistiplau.

D

Import
151.684,73
200.174,11
351.858,84
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