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

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19003328

20194367

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Adquisició TETRA i accessoris, 2 lots, GUB i
SPEIS
Codi Oficina Comptable

VEC

0401

83.608,20

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació de l'adquisició de terminals de radio digital TETRA i els seus accessoris,amb mesures de contractació
pública sostenible i desglossat en dos lots, amb núm. de contracte 19003328, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment
obert, amb un pressupost base de licitació de 101.165,92 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor estimat de
83.608,20 euros, distribuït en els següents lots:
- LOT núm. 01, Terminals ràdio TETRA i accessoris per a la GUB, per un import de 41.486,06 euros IVA inclòs;
- LOT núm. 02, Terminals ràdio TETRA i accessoris per al SPEIS, per un import de 59.679,86 euros IVA inclòs;
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 càrrec a les partides i als pressupostos
que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 83.608,20 euros i import de l'IVA de 17.557,72 euros..

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000114881-000-0000
6000114871-000-0000

FASE
Data compt.
09.07.2019
08.07.2019

Exercici
2019
2019

Orgànic
0401
0401

Posició Pressupost.
D/62577/13212
D/63305/13612

PGC
2190000009
2140001005

Actuació
P11600701
P11600501

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 26/07/2019 a les 15:18, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 30/07/2019 a les 10:02, que fiscalitza;
Sr. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 02/08/2019 a les 12:24, que resol;
Sr/Sra Amparo Romani Guanter, Secretari delegat, el dia 02/08/2019 a les 12:54, que certifica.

A

Import
41.486,06
59.679,86
101.165,92
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