Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000049L01
ÒRGAN GESTOR

Dir. d'Operacions i Sistemes

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

K0062

Subministram. d'estacions de sobretaula
Codi Oficina Comptable

0900

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de
09.03.2018, RESOLC:
REBUTJAR l'oferta de l'empresa SERTEC, SL , d’acord amb l’establert a l'article 84 del Reial Decret 1098/2011, de 12 d'octubre, pel fet de superar
l'import màxim de licitacó, amb concordança amb la clàusula 2a del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i
EXCLOURE-LA de la licitació que té per objecte el subministrament d’estacions de treball de sobretaula.
ADJUDICAR el contracte núm. 19000049L01, que té per objecte el subministrament d’estacions de treball de sobretaula, per un import de
36.199,80 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICA, SA amb NIF A61172219, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat de 36.199,80 € (IVA inclòs), dels quals 29.917,19 € corresponen al preu net i
6.282,61 € al 21% de l'IVA, amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix document.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 1.495,86 euros.
REQUERIR a l'empresa adjudicatària 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'Informática.
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 Recursos 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. Francesc Casaus Barreda.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

902995374
901021912

Nom:
Carrer:
Població:

Saytel Servicios informáticos SA

NIF

Pujades 350 2
08019 BARCELONA

A61172219

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000072341-000-0000

FASE
Data compt.
29.05.2019

Exercici
2019

Orgànic
0900

Posició Pressupost.
D/62117/92612

PGC
Actuació
4460000000
P11617801
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 30/05/2019 a les 14:14, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 31/05/2019 a les 13:44, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 31/05/2019 a les 14:56, que resol;
Natividad Roman Paez el dia 31/05/2019 a les 15:31, que certifica.

D

Import
36.199,80
36.199,80
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