Expedient:
Ref. Addic.:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:
Caràcter de la resolució

2020/00012230X
2020/00012138X
D. Central de Contractació
Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions i
subtitucions. Dividit en 8 lots.
Contractacions de subministrament
Exhaureix la via administrativa

INCOACIÓ
ÚNIC.- A la vista de la sol·licitud de compra número 20191366 de data 20/11/2019 del Servei de
Manteniment i Espais Públics i de l’informe tècnic emès en data 20/04/2020 pel cap del Departament
de Compres, N’ORDENO obrir l’expedient administratiu que correspongui per tal de contractar el
subministrament de mobiliari urbà divers com ara: bancs, papereres, fonts, elements de senyalització
informativa, baranes, aparcabicis, i altres elements per tal de reposar aquells elements malmesos o
que ja han esgotat la seva vida útil a la ciutat de Badalona, dividit en vuit lots per a la seva execució
independent, amb la següent composició:
Lot 1 / Bancs
Lot 2 / Papereres
Lot 3 / Fonts
Lot 4 / Pilones
Lot 5 / Senyalització informativa
Lot 6 / Tanques,baranes i elements metàl·lics
Lot 7 / Aparcabicis
Lot 8 / Material esportiu
La durada del contracte és coincident amb la realització del subministrament que en constitueix el seu
objecte, establint-se com a termini màxim per al seu lliurament el de 30 dies naturals per al total dels
vuit lots en que es divideix l’objecte del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
El valor total estimat establert per aquest contracte (VEC) és de 148.383,85 euros (IVA EXCLÒS),
import que comprèn el valor base del contracte atenent la seva durada.
El pressupost base de licitació, atenent a la durada establerta per aquest contracte, es fixa en
179.544,46 euros, a raó de 148.383,85 euros el valor base del contracte, i 31.160,61 euros en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
La despesa derivada d’aquesta contractació és de 179.544,46€, a raó de 148.383,85€ el valor base
del contracte i 31.160,61€ l’Iva al tipus del 21%, i s’haurà d’atendre per a la totalitat dels lots en què
s’ha dividit el seu objecte, amb càrrec a la partida pressupostària número 20443000/1534/60100002
del pressupost municipal de l’exercici 2020 en pròrroga de l’exercici 2019.
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