Ajuntament de Mataró

INFORME
Títol: Contractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del Servei d’Espais
Públics
Assumpte: Contractació del subministrament del vestuari i prendes de complements
corresponents als lots nº 3 i 5 respectivament.
Relació de fets:
1. En el procés per a la contractació del subministrament del vestuari per als grups d’oficis
del Servei per un període de dos anys, varen quedar deserts els lots nº 3 i 5
corresponents a les següents prendes de vestir i complements:
Roba d’estiu:

Polo de màniga curta
Gorra

Roba d’hivern:

Polo màniga llarga
Polar
Gorro
Guants
Buf

2. La durada del contracte per aquests lots és la mateixa que la de la resta de lots ja
adjudicats en el procés anterior: 2 anys més la possibilitat de pròrroga d’un més un i un
20% de modificació.
3. El pressupost del total del contracte és de 10.217,5 € sense IVA i de 12.363,18€ IVA
inclòs, desglossat de la següent manera:
ANY
2019
2020
2021

COST (sense IVA)
3.465,95
5.108,75
1.642,80

COST (amb IVA)
4.193,80
6.181,59
1.987,79

PARTIDA
310400.153020.22104
310400.153020.22104
310400.153020.22104

4. El valor estimat del contracte és de 22.478,50 €.
5. Es tracta d’una despesa corrent de caràcter plurianual que l’increment anual respecte al
seu pressupost actual es preveu que no superi els 50.000€ (IVA inclòs). Aquesta
despesa pot tenir cabuda en el pressupost de la pròpia àrea o servei d’Espais Públics.
DESPESA ACTUAL
Import anual

6.181,59

DESPESA PROPOSADA
Tipus i núm.
document
A
2019000108930
AFUT
2019000108936
AFUT

Període

Import

Import anual

Increment anual respecte la
despesa actual

2019

4.193,80

6.181,59

0

2020

6.181,59

6.181,59

0

2021

1987,79

6.181,59

0

2019000108943
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Servei d’Espais Públics
c. de Comadaran, 1 | 08304 Mataró
Tel 93 758 24 44

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV6QGD7PEFPJYTNJDT6NIHTDGA

Data i hora

26/09/2019 08:37:03

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JOAN CAMPMAJÓ SEBASTIÀ (CAP DEL SERVEI D'ESPAIS PÚBLICS)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6QGD7PEFPJYTNJDT6NIHTDGA
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Conclusions:
Per tot l’ exposat anteriorment es demana que s’iniciï el tràmit d’aprovació de plecs tècnics i
econòmic administratius mitjançant el procediment obert simplificat abreujat.

El cap del Servei d’Espais Públics
Joan Campmajó i Sebastià
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