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La Comissió de Govern en sessió de 16.09.2021 ha acordat:
ADJUDICAR el contracte núm. 21000849, que té per objecte "serveis d'Oficina Tècnica de Contractacions Artístiques per a la gestió
de la programació de les activitats culturals confegides pel Comissariat artístic que tindran lloc en diversos espais de Barcelona,
entre els dies 25 de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022" a HOTARU SCP amb NIF J67166959 de conformitat amb la proposta
de la Mesa de Contractació i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, pel preu
d'1.022.423,87 euros IVA inclòs, dels quals 844.978,40 euros corresponen al preu net i 177.445,47 euros a l'IVA. DISPOSAR a favor
de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 284.156,69 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 738.267,18 euros a
l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22703/43141 0700. 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
42.248,92 euros i RETENIR-LA del preu del contracte, atesa la declaració del contractista en aquest sentit. FORMALITZAR el
contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l'empresa adjudicatària del
requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de
l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s'hagués acordat
l'aixecament de la suspensió. DESIGNAR com a responsable del contracte MANEL VAZQUEZ ASENCIO. ALLIBERAR la quantitat
de 4.206,13 euros (IVA inclòs), en concepte de baixa en la licitació, i retornar-lo a les aplicacions pressupostàries i als pressupostos
amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 1.169,31 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700; un import (IVA inclòs) de 3.036,82 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació
pressupostària D/22703/43141 0700. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Economia i Hisenda.
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D/22703/43141
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0
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0
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A

Import
1.169,313.036,82-

D

Import
284.156,69
738.267,18
1.022.423,87
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Ajuntament de Barcelona Secretaria General el dia 17/09/2021 a les 09:00, que certifica.

