Tràmit 2120
Codi Contracte

Núm. Expedient

21000528

20214143

ÒRGAN GESTOR

Departament Logística i Infraestructures

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Gerència

Subm. vehicle rescat aquàtic SPEIS
Codi Oficina Comptable

0400

VEC

314.050,00

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 del subministrament d’un vehicle especialitzat en rescat aquàtic per al Servei d’extinció
prevenció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció, d’acord amb les previsions del
PPT, i amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte 21000528, mitjançant tramitació ordinària, amb la
utilització del procediment obert, amb un pressupost base de licitació de 380.000,50 euros (IVA inclòs) i un valor estimat de
314.050,00 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 pressupost net 314.050,00 euros i import de l'IVA de 65.950,50 euros; i amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries i als pressupostos amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 129.999,98 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2022 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400, un import (IVA inclòs) de 250.000,52 euros a l'exercici
pressupostari de l'any 2021 i a l'aplicació pressupostària D/63305/13612 0400; condicionada a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
A1
A1

Assentament
6000137709-000-0000
6000137708-000-0000

FASE
Data compt.
25.02.2021
25.02.2021

Exercici
2022
2021

Orgànic
0400
0400

Posició Pressupost.
D/63305/13612
D/63305/13612

PGC
Actuació
214000100 P11600501
214000100
5
P11600501
5
Import
Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Marta Marti Besas, Administradora, el dia 25/02/2021 a les 20:13, que proposa;
Sr. Jesus Carrero Lopez, Interventor, el dia 26/02/2021 a les 13:44, que fiscalitza;
Sra. Maria Teresa Casado Cadarso, Gerent, el dia 27/02/2021 a les 21:43, que resol;
Sr. Jose Agraz Pujol, Secretari delegat, el dia 28/02/2021 a les 07:36, que certifica.

A

Import
129.999,98
250.000,52
380.000,50
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