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Atès la documentació que figura a l'expedient i en ús de les atribucions que confereix l'article 5.2, apartat j) dels Estatuts de l'Institut Municipal
d'Informàtica, aprovats per acord del Consell Municipal de data 14 d'octubre de 2005 i modificats en sessió del Plenari del Consell Municipal de
29 de març de 2019 i delegada pel President en data 17 de juny de 2019, RESOLC:
DEIXAR SENSE EFECTE el procediment de licitació del contracte que té per objecte els serveis tècnics necessaris per dotar la plataforma
Decidim.Barcelona amb funcionalitats de vot electrònic, amb mesures de contractació pública sostenible, per un import total de licitació de
536.970,45 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 443.777,23 euros, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en aquest mateix
document, amb el següent desglossament: pressupost net 443.777,23 euros, i, import de l’IVA de 93.193,22 euros, distribuït en els següents Lots:
LOT núm. 1, Serveis de desenvolupament, suport a l’auditoria, i suport a l’execució de simulacre de multi consulta, per un import de 434.647,30
euros, IVA inclòs; i, LOT núm. 2, Serveis de coordinació d’sprints, fluxos de treball, documentació i qualitat, per un import de 102.323,15 euros,
IVA inclòs, d’acord amb els motius exposats a l’informe jurídic emès pel Cap del Departament Administratiu i Financer de l’IMI que consta a
l’expedient i en compliment de la resolució núm. 247/2019 (recurs N-2019-142) emesa pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de data
10 de juliol de 2019.
ALLIBERAR EL CRÈDIT CONSIGNAT per un import de cinc-cents trenta-sis mil nou-cents setanta mil euros amb quaranta-cinc cèntims (536.970,45
€), IVA inclòs, i, retornar-lo a les partides i pressupostos d’origen, d’acord amb l’informe que s’adjunta.
NOTIFICAR la present resolució a les empreses licitadores, PUBLICAR-LA en el butlletins oficials corresponents i en el Perfil de Contractant de
l’Ajuntament de Barcelona.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 24/07/2019 a les 07:54, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 25/07/2019 a les 10:35, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 25/07/2019 a les 13:32, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 25/07/2019 a les 13:49, que certifica.
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