Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18000303

J0526

ÒRGAN GESTOR

Dir. d'Operacions i Sistemes

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

ACCÉS I DRET D'ÚS DE LLICÈNCIES XEROX
PARIS
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. 18000303, que té per objecte els serveis per l'accés i dret d'ús de les llicències dels
productes XeroxParis, per un import de 35.997,43 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta continguda en
l'expedient a XEROX ESPAÑA, SAU amb NIF A28208601, mitjançant tramitació ordinària, per procediment negociat.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat de 35.997,43 € (IVA inclòs), dels quals 29.749,94 €
corresponen al preu net i 6.247,49 € al 21% de l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en
aquest mateix document.
FIXAR en 1.487,50 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'Institut Municipal d'Informàtica.
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 el Sr. Josep Lage Huertas.

DADES CREDITOR Nom:

XEROX ESPAÑA, SAU

Telf:
Fax:

GARROTXA, (ED.BLAU PORT-POL.MAS 6-8
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)

934257700
934257721

Carrer:
Poblaci
ó:

ADMINISTRAC
IÓAssentament
Tipus
D1

6000063774-0000000

NIF

A28208601
FASE

Data
compt.
29.01.2019

Exercici Orgànic
2019

0900

Posició
Pressupost.
D/21602/92612

PGC

Actuació

6220400001
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 29/01/2019 a les 13:58, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 30/01/2019 a les 15:32, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 31/01/2019 a les 12:28, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 31/01/2019 a les 12:51, que certifica.

D

Import
35.997,43
35.997,43
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