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IT/G2033 IT-2018-785
Resolució d’aprovació de l’expedient
Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i
Salvaments

Tipus : Subministraments
Procediment : Obert
Expedient : IT-2018-785
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Subministrament de 400 caputxes de rescat per al cos de Bombers de la
Generalitat

Valor estimat del contracte:
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
Anualitats
2018

Import base €
74.104,00

Import €
74.104,00
74.104,00

IVA €

Import total €

15.561,84

89.665,84

2 mesos

IVA €
15.561,84

Total € U. orgànica
89.665,84 IT03

Posició pressupostària
D/221000300/2230/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contracte de subministraments de
03.07.2018
D’acord amb el que estableix l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament de 400 caputxes de rescat
per al cos de Bombers de la Generalitat, així com la seva despesa per un import total
de 89.665,84 €, dels quals 74.104,00 € corresponen a l'import del contracte i,
15.561,84 € a l'IVA.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
El secretari general

Brauli Duart i Llinares
Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats
del Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de
signatura electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en
suport informàtic".
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