Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000817
ÒRGAN GESTOR

Dep. d'Espai Urbà

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

20210107

Millora reducció temperatura interior ascensors
Codi Oficina Comptable

0504

VEC

68.124,67

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 Millores per a la reducció de la temperatura a l’interior de diversos ascensors situats a
l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21000817,
mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 82.430,85 euros (IVA
inclòs) i un valor estimat de 68.124,67 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 68.124,67 euros i import de l'IVA de 14.306,18 euros; i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària i pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 82.430,85 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/61101/15331 0504.
DECLARAR la improcedència de la revisió de preus amb motiu de l'art. 103 de la LCSP.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1

FASE

Assentament
6000138220-000-0000

Data compt.
11.03.2021

Exercici
2021

Orgànic
0504

Posició Pressupost.
D/61101/15331

PGC
Actuació
232002110 P11604002
1
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Eduardo Maria Cusco Moya, Administrador, el dia 24/03/2021 a les 17:39, que proposa;
Sra. Maria Teresa Llor Serra, Interventora, el dia 26/03/2021 a les 05:38, que fiscalitza;
Sr. Manuel Valdes Lopez, Gerent, el dia 29/03/2021 a les 10:35, que resol;
Sra. Dolors Ibañez Canton, Secretària delegada, el dia 06/04/2021 a les 09:23, que certifica.
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