Assumpte: Resolució d’adjudicació del contracte basat

Contracte de serveis
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Expedient: S-879/19 (ICGC-2019-00076)
Basat de l’Acord Marc H-1/2018
Títol: Tasques amb preu fixat i cotitzades per l’aeronau Caravan.

Antecedents
1. Amb data 22 de maig de 2019, es va trametre la invitació a l’empresa homologada per
aquest acord marc, d’acord amb el següent pressupost base de licitació:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
Pressupost:
Import total de l’IVA (21%):
Pressupost base de licitació (IVA inclòs):

2. S’ha analitzat el pressupost
FUTURHANGARS, SL.

de

l’única

8.062,00 €
1.693,02 €
9.755,02 €

empresa

homologada

i

que

és

Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte basat, d’acord amb allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”).
2. De conformitat amb els plecs administratius i tècnics que regeixen l’acord marc.
3. De conformitat amb el que disposa el punt primer de la Resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 d’abril de 2014, publicada en el DOGC núm. 6601,
de data 10 d’abril de 2014.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans mencionat, d’acord amb el següent:
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: FUTURHANGARS, SL
NIF: B62627526
PRESSUPOST D’ADJUDICACIÓ:
Import base:
Import IVA (21%):
Preu total (IVA inclòs):

8.062,00 €
1.693,02 €
9.755,02 €

2. Ordenar la notificació de la present Resolució d’adjudicació a l’interessat i la seva
publicació simultània en el perfil del contractant de l’ICGC.
3. D’acord amb l’establert a l’article 153.1 LCSP, en els contractes basats en un acord
marc, no resultarà necessària la formalització del contracte.

Contra aquesta Resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el previst pels articles 112.1, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions públiques, davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent al
de la recepció de la present Resolució o, recurs contenciós-administratiu davant de la jurisdicció contenciosaadministrativa, de conformitat amb allò disposat a l’article 25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa-administrativa, davant dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, d’acord
amb l’article 46 de la llei mencionada, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
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