AJUNTAMENT
IVARS DE NOGUERA

CERTIFICO: Que el Plenari de la Corporació Municipal, reunit en sessió extraordinària de 5 de
març de 2019, per unanimitat dels membres presents, va adoptar, entre d’altres, el següent
acord que a continuació es transcriu en la seva part resolutiva:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, per a les obres de Millora de l’enllumenat públic, segona fase.
Segon.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius: l’adequació
a la normativa vigent de part de l’enllumenat públic d’Ivars de Noguera,
completant així l’actuació duta a terme amb l’obra PUOSC 633/2011 de Millora
de l’enllumenat públic d’Ivars de Noguera, 1a fase. Quedant acreditat que la
contractació de les obres de Millora de l’enllumenat públic, segona fase,
mitjançant un contracte d’obres és la forma més idònia i eficient de dur a terme
les finalitats de l'Ajuntament.
Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de l’obra.
Quart.- Aprovar la no utilització de mitjans electrònics en el procediment de
presentació d'ofertes relació amb l'expedient de contracte d’obres per
procediment obert simplificat abreujat referenciat anteriorment.
Cinquè.- Aprovar la despesa corresponent, en cas de conformitat de l'informe
de fiscalització que s'emeti per la Intervenció, amb el següent detall:
Exercici
2019

Aplicació pressupostària
619.03

Import
90.000,00 euros

Sisè.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Setè.- Designar a la unitat tècnica de valoració de les ofertes formada per
l’arquitecta municipal i la secretaria-interventora, tècniques d'aquest Ajuntament,
com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la
valoració de les ofertes.
Vuitè.- Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a
l'obertura de les proposicions i a la seva valoració per part de la unitat tècnica de
contractació.
Novè.- Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es
comprovarà en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que
l'adjudicatari proposat compleix amb els requisits necessaris de capacitat i es
procedirà a l'adjudicació del contracte.
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Anna Soriano Font, secretària de l’Ajuntament d’Ivars de Noguera,

AJUNTAMENT
IVARS DE NOGUERA

I perquè així consti, expedeixo el present certificat amb el vistiplau del senyor alcalde.
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