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Servei de seguretat i vigilància a Edifici Pallach
Codi Of icina Comptable

0609

VEC

91.884,00

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

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 "SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA A L’EDIFICI JOSEP PALLACH DEL
DISTRICTE DE SANT ANDREU, 2021-2022", amb núm. de contracte 21001490, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 71.728,80 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un
valor estimat de 91.884,00 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de presc ripcions
tècniques reguladors del contracte;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 59.280,00 euros i import de l'IVA de 12.448,80 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent:
un import (IVA inclòs) de 32.277,96 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/92011 0609,
un import (IVA inclòs) de 39.450,84 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/22719/920 11 0609;
condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, i Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

FASE

Assentament
6000141029-000-0000
6000141028-000-0000

Data compt.
07.05.2021
07.05.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0609
0609

Posició Pressupost.
D/22719/92011
D/22719/92011

PGC
Actuació
629020000 S21000609
629020000
8
S21000609
8
Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Angela Muñoz Guillen, Administradora, el dia 10/05/2021 a les 12:31, que proposa;
Sr. Xavier Olive Sanchez, Interventor, el dia 12/05/2021 a les 11:42, que fiscalitza;
Sr/Sra Maria Gas de Cid, Gerent, el dia 12/05/2021 a les 12:26, que resol;
Sr. Lourdes Hurtado Torralba, Secretari delegat, el dia 13/05/2021 a les 10:01, que certifica.

A

Import
32.277,96
39.450,84
71.728,80

1/1

