Institut Municipal de Serveis Socials

Tràmit 5430
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000070

20210087

ÒRGAN GESTOR

DS Urg. i Emerg. a Int. Esp. Públic

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

EMERGENCIA subm. mascaretes protecció per
usuaris
Codi Oficina Comptable

0100

De conformitat amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i el Decret d’Alcaldia
S1/D/2020-990 de 17 de novembre, pel qual s’estableixen mesures específiques de contractació d’emergència per a l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS), d’acord amb les facultat que m’han estat atribuïdes per delegació de la Presidència de l’IMSS
de 17 de juny de 2019, aprovo la següent resolució:
"INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament de material de protecció davant de la COVID19 (mascaretes
quirúrgiques) per als usuraris de diversos serveis (SASSERP, SISFAM, SDI i SGC) del Departament de Serveis Socials d’Intervenció
a l’Espai Públic de l’IMSSB, amb núm. de contracte 21000070; per l’import màxim de 12.097,88 euros (IVA inclòs); amb efectes des
del dia 23 de febrer de 2021 fins el dia 9 de maig de 2021; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i, si s’escau, la
documentació contractual que consta a l’expedient; i DISPOSAR l'obertura del procediment d'adjudicació, mitjançant tramitació
urgent, d'acord amb la justificació que consta a l'expedient, amb la utilització del procediment d'emergència.
AUTORITZAR l'esmentada despesa de conformitat amb la proposta continguda en l'expedient i DISPOSAR-LA a favor de TEMO 2,
SL, amb NIF B58125873, d'acord amb l'ordre dictada, a càrrec a la partida i pressupostos que s'indiquen en aquest mateix
document, amb un import màxim de 12.097,88 euros (IVA inclòs), dels quals 9.998,25 euros corresponen al preu net i 2.099,63
euros a l'IVA, d’acord amb els preus unitaris continguts en la seva oferta.
DESIGNAR com a responsable del contracte M. Rovira".

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

932450304
932327527

Nom:
TEMO 2
Carrer:
València 553
Població: 08026 BARCELONA

NIF

B58125873

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1

FASE

Assentament
6000099467-000-0000

Data compt.
03.03.2021

Exercici
2021

Orgànic
0100

Posició Pressupost.
D/22699/23151

PGC
Actuació
629090009 S01501521
9
Import
Total .001
......

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eladi Torres Gonzalez, Administrador, el dia 03/03/2021 a les 12:13, que proposa;
Sra. Lidia Garcia Chicano, Gerent, el dia 03/03/2021 a les 20:22, que resol;
Sra. Rosa Maria Martin Niubo, Secretària delegada, el dia 05/03/2021 a les 11:55, que certifica.
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