Tràmit 5430
Codi Contracte

Núm. Expedient

19001466

C190001650

ÒRGAN GESTOR

Festes Tradicions Festivals - MERCÈ

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Mostra de gegants i protocol festiu Mercè 2019
Codi Oficina Comptable

1317

INICIAR l'expedient per a la contractació de l'exhibició de la Mostra de gegants i protocol festiu geganter a les Festes de la Mercè
2019, amb núm. de contracte 19001466; amb un pressupost base de licitació de 35.000,00 euros, exempt d'IVA; APROVAR les
actuacions preparatòries efectuades; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment negociat.
AUTORITZAR l'esmentada despesa; ADJUDICAR el contracte de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i
DISPOSAR la despesa a favor de la COORDINADORA GEGANTERS BARCELONA, amb NIF G58336124, d'acord amb la seva
proposició, i amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document.
REQUERIR a l'adjudicatari 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 l'ICUB.
DESIGNAR com a responsable del contracte al senyor Daniel Gelabert.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

607191561

Nom:
COORDINADORA GEGANTERS BARCELONA
Carrer:
Duran i Bas 16 BAIXOS
Població: 08002 BARCELONA

NIF

G58336124

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1

Assentament
6000070656-000-0000

FASE
Data compt.
02.05.2019

Exercici
2019

Orgànic
1317

Posició Pressupost.
D/22781/33812

PGC
0062340001

El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 08/07/2019 a les 10:06, que dóna el vistiplau;
Anna Boix Sanmarti el dia 08/07/2019 a les 11:34, que tramita;
Maria Isabel Balliu Badia el dia 08/07/2019 a les 15:47, que proposa;
Margarita Tossas Marques el dia 09/07/2019 a les 08:20, que resol;
Montserrat Oriol Bellot el dia 09/07/2019 a les 09:58, que certifica.

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

D

Import
35.000,00
35.000,00
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