Tràmit 5430
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Núm. Expedient
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0009/20

ÒRGAN GESTOR

Departament d'Internet

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència Municipal

GESTIÓ I EMMAGATZEMATGE RECURSOS
MUTIMÈDIA
Codi Oficina Comptable

0705

Vistes les precedents actuacions el/la que sotasigna proposa elevar a l'organ de contractació, la Gerent Municipal en virtut de la
delegació d'Alcaldia de data 15/6/19 la següent proposta de resolució:
INICIAR l'expedient per a la contractació del servei de Gestió, manteniment i emmagatzematge de recursos mutimèdia per a la
Direcció de Comunicació, mitjançant una eina web, amb núm. de contracte 20000081; amb un pressupost base de licitació de
42.398,40 euros (IVA inclòs); APROVAR les actuacions preparatòries efectuades i els plecs de clàusules administratives particulars i
tècnic reguladors del contracte; 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 METROPOLITANA DE MUNTATGES SL amb NIF B60881372, d'acord amb la seva proposició,
amb un import de 42.398,40 € (IVA inclòs), dels quals 35.040,00 € corresponen al preu net i 7.358,40 € a l'IVA; i amb el
desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 22.070,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705, un import (IVA inclòs) de 20.328,00 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/22719/92523 0705; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual.
FIXAR en 1.752,00 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.
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'administració de la Gerència de Recursos.
DESIGNAR com a responsable del contracte CRISTINA RIBAS BARBERAN.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Baró de la Barre 25
Població: 08023 BARCELONA

932840600
932840695

NIF

METROPOLITANA DE MUNTATGES SL

B60881372

ADMINISTRACIÓ
Tipus
AD1
AD1

Assentament
6000120961-000-0000
6000120960-000-0000

FASE
Data compt.
23.01.2020
23.01.2020

Exercici
2021
2020

Orgànic
0705
0705

Posició Pressupost.
D/22719/92523
D/22719/92523

PGC
6290200008
6290200008

Actuació
S20000101
S20000101

Import Total . . . . . . .

D

Import
22.070,40
20.328,00
42.398,40
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