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Marcel·lí Pons Duat, secretari general de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entitat pública
local creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost, inscrita en el Registre d’Entitats Locals de la
Generalitat de Catalunya amb el número 8200330008,
CERTIFICO:
Que segons consta a l’acta corresponent, la Junta de Govern de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona ha adoptat, en sessió de data 23/02/2021, l’acord següent:
Vist l’expedient iniciat per procedir a la contractació pel subministrament de les instal·lacions de
les cotxeres de Badalona, 2ª fase, i Gavà, 2ª fase, per la incorporació de busos elèctrics, i
atès el contingut dels informes elaborats pel Servei d’Obres i per Contractació, es proposa a la
Junta del Govern de l’AMB l’adopció dels següents acords:
APROVAR l’expedient de contractació pel subministrament de les instal·lacions de les cotxeres
de Badalona, 2ª fase, i Gavà, 2ª fase.
APROVAR conforme el que preveu l’article 122 i 124 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i els seus
annexos que figuren com annexos a aquest acord i que regirà la present contractació amb un
pressupost màxim de contractació de 1.480.156,27 euros (Base: 1.223.269,64 euros, més l’IVA
de 256.886,63 euros).

PUBLICAR aquesta licitació al Diari Oficial de la Unió Europea i al perfil del contractant, d'acord
amb l'article 135 de l'esmentada norma legal.
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I per a que consti, lliuro el present certificat.
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Codi per a validació :8GBNJ-0CI9C-C1J6X
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/1.

CONVOCAR licitació per procediment obert per a l’adjudicació de l’esmentat subministrament,
d’acord amb el que disposa l’article 159 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - ACREDITO

AUTORITZAR la despesa de 1.480.156,27 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
M7010 44200 62320 del pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de 2021.

