Expedient:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:

2019/00019949M
D. Central de Contractació
Manteniment correctiu i preventiu,revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de la
vida de l'edifici municipal viver.
Contractacions de serveis

Acord incoació.
ACORD ÚNIC: ORDENAR la incoació del procediment administratiu que correspongui en ares a adjudicar el
contracte relatiu al manteniment correctiu i preventiu, revisió trimestral (4 visites), de les góndoles i línia de
vida de l’edifici municipal viver, propietat de l’ajuntament de Badalona, atesa la insuficiència de mitjans
tècnics i personals propis adequats i suficients per executar els serveis que constitueixen el seu objecte.
La durada del nou contracte serà de dos anys, amb possibilitat de dos prorrogues, (1+1). La durada d’aquest
contracte és de dos anys a comptar de l’endemà de la data de la seva formalització, la qual es preveu per al
proper 1 de desembre de 2019.
El valor estimat del contracte serà segons el quadre següent IVA exclòs.

El pressupost base de licitació que s’ha fixat per aquest contracte pels dos anys que comprèn la seva vigència
inicial és el següent:

Pel que fa a la despesa que se’n derivi d’aquest contracte per l’any en curs s’imputarà amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries segons el quadre següent. La despesa que se’n derivi d’aquest contracte per
properes anualitats que comprengui la seva execució i/o pròrrogues, cas d’acordar-se aquestes, restarà
sotmesa a la condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals
corresponents a cada anualitat.

Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el CSV:
12433066407477157127 en https://seu.badalona.cat/validacio

El que s’emet als efectes oportuns

Signatures:

Ruben Guijarro Palma, 4r. Tinent d'alcalde. Regidor de
l'Àmbit de Govern i Territori. - 06/11/2019
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