Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

DECRET

A

Autorització de Despesa

X

ÒRGAN GESTOR
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal

Núm. Expedient
21/0020-00-CP/01

Vista la documentació precedent qui sotasigna eleva a la Gerència la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
INICIAR l'expedient que té per objecte la Contractació del subministrament de material de lampisteria i reg amb mesures de
contractació pública sostenible, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost
base de licitació de 305.000,01 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 604.958,68 € euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR la quantitat de 305.000,01 euros (IVA inclòs), amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en
aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 252.066,12 euros i import de l'IVA de 52.933,89
euros.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Daniel Carulla i Roque
Director de Serveis Generals
ADMINISTRACIÓ
Pressup.
2021
2021
2022
2022
2023
2023

Codi PGC
60222125
60292125
60222125
60292125
60222125
60292125

Codi Funcional

Import €:

43206
43206
43206
43206
43206
43206
IMPORT TOTAL:

Núm. Doc. SAP – Posició:

75.020,36 €
1.500,00 €
150.078,65 €
2.000,00 €
74.931,04 €
1.469,96 €
305.000,01 €

P21002001-1
P21002001-2
P21002001-1
P21002001-2
P21002001-1
P21002001-2

GERÈNCIA

SECRETARIA

Dono la meva conformitat a la precedent proposta i en ús de les
facultats delegades per la Presidència de Parcs i Jardins de
Barcelona, I.M., en data 02/10/2019, la converteixo en resolució.

El Gerent, per delegacions de la Presidència de data 02/10/2019, ha
aprovat la precedent Resolució.

El Gerent,

La Secretària del Consell d'Administració,

Francesc Jiménez i Gusi

Sílvia Ruiz de Valdivia i Martín

Barcelona, a data de la signatura electrònica

HO CERTIFICO a, data de la signatura electrònica

