Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000089

K0056

ÒRGAN GESTOR

Dir. d'Operacions i Sistemes

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

PROGRAMARI DLTECGESDLT ESTACIONS
TREBALL
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 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:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000089, que té per objecte el Programari DltecGesDLT, solució integral per la gestió i
administració avançada de les estacions de treball de l'Ajuntament de Barcelona, per un import de 118.761,50 € IVA inclòs, dels
quals 98.150,00 € corresponen al preu net i 20.611,50 € a l'IVA, de conformitat a la documentació continguda a l'expedient a
DATALAB TECNOLOGIA, SA amb NIF A62092317, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
118.761,50 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/64117/92612 0900.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 4.907,50 euros i RETENIR la garantia definitiva del preu del contracte.
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'IMI.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Josep Lage Huertas.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Castillejos 352
Població: 08025 BARCELONA

934766914
934766924

NIF

DATALAB TECNOLOGIA, SA

A62092317

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000075500-000-0000

FASE
Data compt.
20.08.2019

Exercici
2019

Orgànic
0900

Posició Pressupost.
D/64117/92612

PGC
4460000000

Actuació
P11617801

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ignasi Fernandez Sole el dia 20/08/2019 a les 15:15, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 21/08/2019 a les 13:25, que fiscalitza;
Francisco Rodriguez Jimenez el dia 22/08/2019 a les 11:22, que resol;
Ignasi Fernandez Sole el dia 22/08/2019 a les 11:36, que certifica.

D

Import
118.761,50
118.761,50
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