Districte de Sant Andreu
Departament de Recursos Interns

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19005634

2183/2019

ÒRGAN GESTOR

Dir. Serv. a les Persones i al Territori

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comissió de Govern

Codi Oficina Comptable

0609

La Comissió de Govern en sessió de 04.06.2020 ha acordat:
INICIAR l'expedient per a la contractació de Servei de promoció de la convivència en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de Sant
Andreu a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 19005634, mitjançant tramitació
ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 350.476,69 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
660.653,55 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 l'esmentada quantitat, amb pressupost net
318.615,17 euros i import de l'IVA de 31.861,52 euros; i amb càrrec a les partides i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA
inclòs) de 95.710,55 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609, un import (IVA inclòs) de
191.421,11 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609, un import (IVA inclòs) de 63.345,03
euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació pressupostària D/22719/15343 0609; condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000121880-000-0000
6000121879-000-0000
6000121878-000-0000

FASE
Data compt.
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020

Exercici
2022
2021
2020

Orgànic
0609
0609
0609

Posició Pressupost.
D/22719/15343
D/22719/15343
D/22719/15343

PGC
6290200008
6290200008
6290200008

Actuació
S19000609
S19000609
S19000609

Import Total . . . . . . .

A

Import
95.710,55
191.421,11
63.345,03
350.476,69
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Ajuntament de Barcelona 2018-2019 el dia 05/06/2020 a les 09:30, que certifica.

