Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21001495
ÒRGAN GESTOR

Dep. Gestió i Protecció Animals

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

SERVEI MUNICIPAL ESTERILITZACIO GATS
DE CARRER
Codi Oficina Comptable

VEC

0300

91.511,95

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:

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

INICIAR l'expedient per a la contractació del servei municipal d’esterilització de gats de carrer, situat al Viver Tres Pins, amb núm. de contracte
21001495, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 50.331,57 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 91.511,95 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 41.596,34 euros i import de l'IVA de 8.735,23 euros; i amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 29.360,09 euros a l'exercici pressupostari de l'any
2022 i a l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300, un import (IVA inclòs) de 20.971,48 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2021 i a
l'aplicació pressupostària D/22610/16911 0300; condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a
l'actual.
DONAR COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

FASE

Assentament
6000142238-000-0000
6000142237-000-0000

Data compt.
14.06.2021
14.06.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0300
0300

Posició Pressupost.
D/22610/16911
D/22610/16911

PGC
6290900003
6290900003

Actuació

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 29/06/2021 a les 15:01, que proposa;
Sra. Maria Carmen Torres Morales, Interventora, el dia 10/09/2021 a les 09:57, que fiscalitza;
Sra. Xavier Paton Morales, Gerent, el dia 13/09/2021 a les 11:03, que resol;
Sra. Maria Isabel Fernandez Galera, Secretària delegada, el dia 13/09/2021 a les 22:06, que certifica.

A

Import
29.360,09
20.971,48
50.331,57
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