Gerència d'Ecologia Urbana
Departament d'Administració i Personal

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000993

20190078

ÒRGAN GESTOR

Grup Prog. Manteniment

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència Municipal

Manteniment d'equips audiovisuals
Codi Oficina Comptable

0501

Tenint en compte les actuacions que consten a l'expedient i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència Municipal per
Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 19000993, que té per objecte el servei de Manteniment d'equips audiovisuals en les sales de
reunions d'edificis d'Ecologia Urbana i d'equips informàtics de fora la xarxa municipal (2019-2020), amb mesures de contractació
pública sostenible a ELECTRO ACUSTICA CONDAL, S.A. amb NIF A08866592 de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient i d'acord amb la proposició que ha presentat en ser considerada l'oferta més avantatjosa, amb
una baixa d'un 7% i pel preu de 52.012,72 € IVA inclòs, dels quals 42.985,72 € corresponen al preu net i 9.027,00 € a l'IVA.
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada quantitat amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de
13.003,12 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/21300/15017 0501; un import (IVA inclòs) de
26.006,40 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21300/15017 0501; un import (IVA inclòs) de
13.003,20 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2019 i a l'aplicació pressupostària D/21300/15017 0501.
CONDICIONAR la seva realització a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
FIXAR l'import de la garantia definitiva en 2.149,29 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 d'Ecologia Urbana.
DESIGNAR com a responsable del contracte al Sr. Cristòfor Querol.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

932261711
932267401

Nom:
ELECTRO ACUSTICA CONDAL, S.A.
Carrer:
València 45
Població: 08015 BARCELONA

NIF

A08866592

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1
D1

Assentament
6000117207-000-0000
6000117206-000-0000
6000117205-000-0000

FASE
Data compt.
22.10.2019
22.10.2019
22.10.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
0501
0501
0501

Posició Pressupost.
D/21300/15017
D/21300/15017
D/21300/15017

PGC
6220100000
6220100000
6220100000

Actuació
S19000501
S19000501
S19000501

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eduardo Maria Cusco Moya, Administrador, el dia 24/10/2019 a les 12:33, que tramita;
Sra. Gemma Arau Ceballos, Gerent, el dia 24/10/2019 a les 13:31, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 25/10/2019 a les 13:02, que fiscalitza;
Sra. Sara Berbel Sanchez, la Gerent Municipal, el dia 31/10/2019 a les 13:41, que resol;
Sr. Jordi Cases Pallares, Secretari general, el dia 04/11/2019 a les 08:44, que certifica.

D

Import
13.003,12
26.006,40
13.003,20
52.012,72
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