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Departament de Recursos Interns
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Gerència Municipal

Arrendament 17 equips multifuncionals, 20192020
Codi Oficina Comptable

VEC

0606

99.494,00

Vistes les precedents actuacions, qui sotasigna eleva a l'òrgan de contractació Gerència Municipal, en ús de les facultats delegades
a per Resolució d'Alcaldia de 09.03.2018, la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
INICIAR l'expedient per a la contractació de l'Arrendament per l'ús (renting) sense opció a compra de 17 equips multifuncionals per la
reproducció, escaneig i impressió de documentació en equipaments, direccions i departaments del Districte de Gràcia, durant els
anys 2019 i 2020, amb núm. de contracte 18004616, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert
simplificat, amb un pressupost base de licitació de 52.434,14 euros (IVA inclòs), determinat en funció de preus unitaris i un valor
estimat de 99.494,00 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 càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest mateix document amb el següent
desglossament: pressupost net 43.334,00 euros i import de l'IVA de 9.100,14 euros; 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, atès que la tipologia de subministrament objecte del contracte no es considera
revisable, d’acord amb els conceptes establerts en l’article 103.2 de la LCSP.
DONAR COMPTE d'aquesta resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000104031-000-0000
6000104030-000-0000

FASE
Data compt.
07.11.2018
07.11.2018

Exercici
2020
2019

Orgànic
0606
0606

Posició Pressupost.
D/20500/92011
D/20500/92011

PGC
6210300000
6210300000

Actuació
S19000606
S19000606

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Josep Ribas Garriga el dia 07/11/2018 a les 13:07, que tramita;
Pere Camps Harder el dia 07/11/2018 a les 13:46, que proposa;
Xavier Olive Sanchez el dia 09/11/2018 a les 13:42, que fiscalitza;
Jordi Marti Grau el dia 19/11/2018 a les 10:54, que resol;
Jordi Cases Pallares el dia 19/11/2018 a les 13:11, que certifica.

A

Import
28.742,34
23.691,80

52.434,14
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