Gerència Adjunta Medi Ambient Serveis Urbans
Departament d'Administració

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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20220012

AT control centralitzat enllumenat
Codi Oficina Comptable

ÒRGAN GESTOR

Dep. d'Enllumenat

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comissió de Govern

0502

VEC

596.921,22

INICIAR l'expedient per a la contractació de "l'Assistència tècnica per l’explotació dels sistemes de control centralitzat de l’enllumenat
públic, la gestió energètica dels consums elèctrics de les instal.lacions i l’assessorament i seguiment de noves tecnologies ( 20222024)", amb núm. de contracte 21004092, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un
pressupost base de licitació de 361.137,35 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 596.921,22 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 298.460,62 euros i import de l'IVA de 62.676,73 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 97.808,03 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2024 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 180.568,68 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2023 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502, un import (IVA inclòs) de 82.760,64 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/22719/16511 0502; condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l'execució d'aquest contracte s'iniciarà l'exercici següent a la seva
autorització.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus d'acord amb el PCAP.
DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000150103-000-0000
6000150102-000-0000
6000150101-000-0000

FASE
Data compt.
10.12.2021
10.12.2021
10.12.2021

Exercici
2024
2023
2022

Orgànic
0502
0502
0502

Posició Pressupost.
D/22719/16511
D/22719/16511
D/22719/16511

PGC
Actuació
629020000 S22000502
629020000
8
S22000502
8
629020000
S22000502
8
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eduardo Maria Cusco Moya, Administrador, el dia 15/12/2021 a les 17:22, que tramita;
Sr. Frederic Ximeno Roca, Gerent, el dia 15/12/2021 a les 17:45, que dóna el vistiplau;
Sr. Eloi Badia Casas, Regidor, el dia 16/12/2021 a les 14:04, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 20/12/2021 a les 09:03, que fiscalitza;
Joan Caparros Hernandez el dia 22/12/2021 a les 13:36, que dóna el vistiplau.

A

Import
97.808,03
180.568,68
82.760,64
361.137,35
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