IT/G2033 IT-2018-1042
Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
la Policia (DGP) i Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC)

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Tipus : Subministraments
Procediment : Obert Llei 24/2011
Expedient : IT-2018-1042
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Subministrament de cartutxeria diversa per a la DGP i l’ISPC distribuït en 2 lots,
per a l'any 2019.
Import €
2.400.000,00
1.400.000,00

Valor estimat del contracte:
Pressupost licitació :
Termini d’execució :

IVA €

Import total €

294.000,00

1.694.000,00

90 dies

Nº de lot Descripció
1 Subministrament de 800.000 cartutxos calibre 9x19mm de servei per a la DGP
2 Subministrament de 4.000.000 cartutxos calibre 9x19mm d’entrenament per a la DGP i ISPC
Nº
lot
1

de

Anualitats

Import base €

IVA € U.orgànica

Posició pressupostària

Element PEP

2019

400.000,00

84.000,00 IT04 DGP

D/221008900/2210/0000

2.1

2019

750.000,00

157.500,00 IT04 DGP

D/221008900/2210/0000

2.2

2019

250.000,00

52.500,00 6208 ISPC

D/227001415/2241/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient del contracte de referència de data 07.11.2018
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de cartutxeria diversa per a
la DGP i l'ISPC distribuït en 2 lots, per a l'any 2019., així com la seva despesa per un
import total de 1.694.000,00 €, dels quals 1.400.000,00 € corresponen a l'import del
contracte i, 294.000,00 € a l'IVA, condicionada a l'existència de preu adequat i suficient
a l'exercici de 2019
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
El secretari general
Brauli Duart i Llinares
(Nota) Expedient parcialment tramitat pel Gestor electrònic d’expedients de contractació.
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport informàtic".
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