Gerència Municipal
Direcció de Serveis d'Administració

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000371

0167/19

ÒRGAN GESTOR

Oficina Municipal de Dades

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Plataforma Hardware-Oficina Tècnica Open Data
BCN
Codi Oficina Comptable

VEC

0104

192.976,49

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 09.03.2018,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació mixta de l’arrendament de la de la plataforma hardware i els serveis necessaris d’oficina
tècnica per mantenir i evolucionar el servei OPEN DATA BCN amb mesures de contractació pública sostenible., amb núm. de
contracte 19000371, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de
155.667,70 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 192.976,49 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el
següent desglossament: pressupost net 128.650,99 euros i import de l'IVA de 27.016,71 euros; condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000108863-000-0000
6000108862-000-0000
6000108861-000-0000

FASE
Data compt.
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
0104
0104
0104

Posició Pressupost.
D/22610/92321
D/22610/92321
D/22610/92321

PGC
6290900003
6290900003
6290900003

Actuació
S19000104
S19000104
S19000104

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Cruz Montserrat Perez Garcia el dia 01/02/2019 a les 10:46, que proposa;
Maria Carmen Torres Morales el dia 11/02/2019 a les 13:02, que fiscalitza;
Jordi Marti Grau el dia 11/02/2019 a les 18:29, que resol;
Maria Isabel Fernandez Galera el dia 12/02/2019 a les 11:54, que certifica.

A

Import
27.618,46
77.833,85
50.215,39
155.667,70
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