Exp. Núm.: CS/2020002
GES-75/2020
Decret
Atesa la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació per a la substitució de
lluminàries existents als fanals del carrer Industria per lluminàries led.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Subministrament

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 31500000-1 Material d’il·luminació i làmpades elèctriques
Valor estimat del contracte: 32.000,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 32.000,00

IVA%: 6.720,00

Durada de l'execució: 1 mes

Durada màxima: 1 mes

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Proposta de contractació del Servei
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Resolució d'inici
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

DECRET

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 38.720,00 euros

Data
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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
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Procediment de contractació: obert simplificat

Número: 2020-0257 Data: 25/02/2020

Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació per a la substitució de lluminàries
existents als fanals del carrer Industria per lluminàries led

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat pel
subministrament i instal·lació per a la substitució de lluminàries existents als fanals del carrer
Industria per lluminàries led, convocant la seva licitació.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a 38.720,00 euros IVA inclòs amb càrrec a la
partida 30.1532.61001 DEL PROJECTE 2019/2/INVER/13 del pressupost municipal.
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.

President:
Titular: Francisco José Saucedo Cabrera, Regidor
Suplent: Un/a regidor/a del Grup Municipal PSC
Vocals:
- Titular: Jordi Baron Escriche, Regidor
- Núria Vilà Vila, Secretària de la Corporació
- Carla Prat Vives, Interventora de la Corporació
- Cristina Farrés Guitart, Tresorera Municipal
- Xavier Fanega Prat, del Servei de Contractació i Compres
- Anna Maria Castro Serra, que actuarà com a Secretària de la Mesa.
El/la suplent/a de la resta de vocals seran designats/ades per delegació, si s’escau.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge

L’Alcaldessa

Davant meu
La Secretària accidental
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DECRET

Sisè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el
perfil de contractant:
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Cinquè.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha
d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

Número: 2020-0257 Data: 25/02/2020

Quart.- 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.

