Tràmit 5770
Codi Contracte

ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ
COMUNITAT SENTILO

Núm. Expedient

19000008

J0497

ÒRGAN GESTOR

Dir. de Telecomunicacions i Infraestruc.

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Codi Oficina Comptable

0900

Atès la documentació que figura a l'expedient i en ús de les atribucions que confereix l'article 5.2, apartat j) dels vigents Estatuts de l'Institut
Municipal d'Informàtica i delegada pel President en data 29 de juliol de 2015, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000008, que té per objecte serveis de suport tècnic i de comunicació a la Comunitat Sentilo per al’Institut
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible., per un import de 40.701,11 euros (IVA
inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL amb NIF
B63446470, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d'existència de crèdit
adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document
amb un import de 40.701,11 € (IVA inclòs), dels quals 33.637,28 € corresponen al preu net i 7.063,83 € a l'IVA.
FIXAR en 1.681,86 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'IMI.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP i d'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics de la
Direcció de Reccursos de l'IMI que consta a l'expedient.
NOTIFICAR la present resolució als licitadors; publicar l’adjudicació del contracte i la seva formalització en el butlletins oficials corresponents i en
el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Barcelona.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Jordi Cirera Gonzalez.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

933208414
933003527

Nom:
Carrer:
Població:

OPENTRENDS SOLUCIONS I SISTEMES, SL

NIF

Veneçuela 105
08019 BARCELONA

B63446470

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000070209-000-0000
6000070208-000-0000

FASE
Data compt.
16.04.2019
16.04.2019

Exercici
2020
2019

Orgànic
0900
0900

Posició Pressupost.
D/22799/92612
D/22799/92612

PGC
6290200099
6290200099

Actuació

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 23/04/2019 a les 12:52, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 02/05/2019 a les 12:01, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 03/05/2019 a les 12:15, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 03/05/2019 a les 12:39, que certifica.

D

Import
13.567,04
27.134,07
40.701,11
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