Tràmit 7680
Codi Contracte

Núm. Expedient

21001605

20214006

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Subm. compra 28 escúters sense distintius GUB
Codi Oficina Comptable

0400

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019,
RESOLC:
NO ADJUDICAR, de conformitat amb allò previst a l’article 152 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
el contracte núm. 21001605, que té per objecte el subministrament, mitjançant compra, de 28 escúters sense distintius destinats a la
Guàrdia Urbana de Barcelona, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, que
es tramita pel procediment obert, atès que, d’acord amb l’informe del Departament de Logística i Infraestructures de 17 de setembre
de 2021, les motocicletes objecte del present contracte, amb les característiques tècniques que han estat definides en el Plec de
Prescripcions Tècniques, no compleixen els requeriments de la Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en
vehicles del programa Ajuntament + Sostenible (2018).
ANUL·LAR I ALLIBERAR L’AUTORITZACIÓ DE DESPESA del contracte esmentat per un import de 233.800,00 euros, dels quals
193.223,14 euros corresponen al pressupost net i 40.576,86 euros a l’IVA, amb càrrec a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/62577/13212 0400
NOTIFICAR als licitadors la present resolució als efectes oportuns.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1N

Assentament
6000141011-001-0001

FASE
Data compt.
29.09.2021

Exercici
2021

Orgànic
0400

Posició Pressupost.
D/62577/13212

PGC
Actuació
219000000 P11600701
9
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 29/09/2021 a les 18:04, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 30/09/2021 a les 12:21, que fiscalitza;
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 03/10/2021 a les 20:30, que resol;
Sr. Jose Agraz Pujol, Secretari delegat, el dia 04/10/2021 a les 07:17, que certifica.
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