Gerència de Seguretat i Prevenció
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

19000202

20184251

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència Municipal

Submin., lloguer, 7 vehicles per a la GUB
Codi Oficina Comptable

VEC

0401

146.459,04

Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 09.03.2018,
RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació del subministrament, mitjançant lloguer, de 7 vehicles destinats al servei de la Guàrdia
Urbana de Barcelona, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública
sostenible, amb núm. de contracte 19000202, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment negociat previst a
l’article 168.b.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, amb un pressupost base de licitació de
88.607,72 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de 146.459,04 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 despesa amb el següent desglossament: pressupost net de 73.229,52 euros i import de l'IVA de
15.378,20 euros, al tipus del 21%, amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document i sotmès a
l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l'actual.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1
A1

Assentament
6000108625-000-0000
6000108624-000-0000
6000108623-000-0000

FASE
Data compt.
28.01.2019
28.01.2019
28.01.2019

Exercici
2021
2020
2019

Orgànic
0401
0401
0401

Posició Pressupost.
D/20400/13211
D/20400/13211
D/20400/13211

PGC
6210200000
6210200000
6210200000

Actuació
S19000401
S19000401
S19000401

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Joan Soler Serratosa el dia 29/01/2019 a les 09:33, que tramita;
Jordi Samso Huerta el dia 29/01/2019 a les 11:55, que proposa;
Jesus Carrero Lopez el dia 01/02/2019 a les 11:07, que fiscalitza;
Jordi Marti Grau el dia 07/02/2019 a les 12:11, que resol;
Jordi Cases Pallares el dia 07/02/2019 a les 12:51, que certifica.

A

Import
7.383,98
44.303,86
36.919,88
88.607,72
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