Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18004560

20184113

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

subministrament munció GUB
Codi Oficina Comptable

0401

Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva a l'òrgan de contractació la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
ADJUDICAR el contracte núm. 18004560, que té per objecte el subministrament de munició per a la Guàrdia Urbana de Barcelona,
d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, per un import de
63.093,03 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l'expedient a l’empresa
PERES SPORT S.L. amb NIF B61721643, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada despesa amb càrrec a la partida i al pressupost que s'indiquen en aquest mateix
document amb el següent desglossament: 52.143,00 € corresponen al preu net i 10.950,03 € a l'IVA.
FIXAR en 2.607,15 euros l'import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista
d'acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia.
REQUERIR a l'adjudicatari 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 .
DESIGNAR com a responsable del contracte a la responsable de compres, Teresa Coedo Suárez.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Balmes 308
Població: 08006 BARCELONA

932097324
932004582

PERES SPORT S.L.

NIF

B61721643

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1

Assentament
6000105537-000-0000

FASE
Data compt.
05.12.2018

Exercici
2018

Orgànic
0401

Posició Pressupost.
D/22109/13211

PGC
6280900000

Actuació
S18000401

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Marta Marti Besas el dia 05/12/2018 a les 16:12, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 12/12/2018 a les 12:13, que fiscalitza;
Jorge Samso Huerta el dia 13/12/2018 a les 10:13, que resol;
Amparo Romani Guanter el dia 13/12/2018 a les 11:16, que certifica.
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