Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19002012L03

C190002291

ÒRGAN GESTOR

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Restauració docuemnts fons cartogràfic i
opuscles
Codi Oficina Comptable

1417

Vist l'informe de l'Òrgan Gestor, qui sotasigna eleva la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ per delegació de presidència de l'ICUB
de data 26 de juliol de 2019 a la Gerència Adjunta:
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. 19002012L03, que correspon al lot 3, que té per objecte la restauració documents del fons cartogràfic
i opuscles a TALLER RESTAURACIO ROSELLBADIA SL amb NIF B67315754 de conformitat amb els informes que s'adjunten i la
proposta de classificació de la mesa continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada
l'oferta més avantatjosa, pel preu de 37.510,00 € IVA inclòs, dels quals 31.000,00 € corresponen al preu net i 6.510,00 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
25.664,74 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22750/33618 1417; un import (IVA inclòs) de
11.845,26 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/22750/33618 1417.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 1.550,00 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de
l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències de la Secretaria de delegada de l'ICUB (La Rambla, 99, 4a
planta).
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. GEMMA VALLS.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Sant Guillem 23 BAIXOS
Població: 08006 BARCELONA

934145709

NIF

TALLER RESTAURACIO ROSELLBADIA SL

B67315754

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000075654-000-0000
6000075652-000-0000

FASE
Data compt.
03.09.2019
03.09.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
1417
1417

Posició Pressupost.
D/22750/33618
D/22750/33618

PGC
0062321000
0062321000

Actuació
S0060061499
S0060061499
9
Import Total .9. . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 04/09/2019 a les 12:54, que dóna el vistiplau;
Sra. Anna Boix Sanmarti, Administradora, el dia 12/09/2019 a les 17:15, que tramita;
Sra. Maria Isabel Balliu Badia, Directora, el dia 12/09/2019 a les 19:18, que proposa;
Sra. Monica Mateos Guerrero, Gerent, el dia 13/09/2019 a les 13:32, que resol;
Sra. Montserrat Oriol Bellot, Secretària delegada, el dia 16/09/2019 a les 09:32, que certifica.

D

Import
25.664,74
11.845,26
37.510,00
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