Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

20000074

20204055

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Mant. carrosseries vehicles SPEIS
Codi Oficina Comptable

0400

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 15.06.2019, RESOLC:
ADJUDICAR el contracte núm. 20000074, que té per objecte el manteniment preventiu i correctiu de les carrosseries dels vehicles
adscrits al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb
mesures de contractació pública sostenible a MAN TRUCK & BUS IBERIA, SA UNIPERSONAL, amb NIF A78507498, 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, per un import màxim de 42.348,79 €, IVA inclòs, i d'acord amb els preus unitaris ofertats;
DISPOSAR a favor de l'empresa adjudicatària l'esmentada despesa amb el desglossament següent: 34.999,00 € corresponents al
preu net i 7.349,79 € a l'IVA, al tipus del 21%, a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/21400/13612
0400; LA FORMALITZACIÓ del contracte s’efectuarà mitjançant la firma de l’empresa adjudicatària de la notificació d’aquesta
resolució i la seva execució començarà a partir del dia 5 d’abril de 2020.

DADES CREDITOR
Telf:
Fax:

916602073

Nom:
MAN TRUCK & BUS IBERIA, S.A. UNIPER
Carrer:
AV dE LA cAÑADA 52
Població: 28823 MADRID

NIF

A78507498

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

FASE

Assentament
6000124413-000-0000

Data compt.
04.03.2020

Exercici
2020

Orgànic
0400

Posició Pressupost.
D/21400/13612

PGC
Actuació
6220200000
S20000400
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 05/03/2020 a les 11:45, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 10/03/2020 a les 09:31, que fiscalitza;
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 11/03/2020 a les 11:35, que resol;
Sr/Sra Amparo Romani Guanter, Secretari delegat, el dia 11/03/2020 a les 14:30, que certifica.
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42.348,79
42.348,79
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