APROVACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L’EXPEDIENT 03/2020 SUBMINISTRAMENT DE FURGÓ GNC AMB EQUIP DE PRESSIÓ PER L’EMPRESA
MUNICIPAL PRESTACIÓ DE SERVEIS AL CIUTADÀ, S.A. (PRESEC, S.A.).
De conformitat amb escriptura pública de 20 de desembre de 2019, nº protocol 2.913
del Notari Alberto Garvayo Estefania, és la Consellera-Delegada Gemma Badia
Cequier que té la facultat d’atorgar contractes fins el límit de 150.253,02€ (exclòs
IVA).Per això es procedeix a dictar la present;
RESOLUCIÓ
ATÈS QUE: S’han dut a terme tots els tràmits previstos per tal d’entendre completat
l’expedient de contractació 03/2020 relatiu al subministrament del furgó GNC amb
equip de pressió.
Com també s’ha elaborat el corresponent Plec de Clàusules Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que contenen les condicions essencials de caràcter tècnic,
jurídic i econòmic que han de regir la present contractació i que conformen l’expedient
de contractació.
Per tant, l’òrgan de contractació RESOL:
Primer.-Autoritzar la despesa corresponent al valor estimat total del contracte per
l’import de 72.000€ exclòs IVA ( 87.120€ inclòs IVA).
Segon.-Aprovar l’expedient de contractació i la documentació que conforma
l’expedient 03/2020 de subministrament de furgó GNC amb equip de pressió per
l’empresa municipal Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. (PRESEC, S.A).
Tercer.-Disposar de l’obertura del procediment de contractació obert seguit per
tramitació ordinària.
Quart.-Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, juntament amb aquesta
Resolució i els documents que legalment procedeixin.
Cinquè.-Establir que la valoració definitiva de les ofertes l’efectuarà la Mesa de
Contractació que es constitueixi i que figura en els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars que regula aquesta licitació; tenint en compte els criteris d’adjudicació
assenyalats i que classificarà per ordre decreixent les proposicions admeses i farà la
proposta d’adjudicació al licitador que hagi obtingut la major puntuació.

Sisena.-Acceptar la proposta d’adjudicació que faci la Mesa de Contractació i delegar
a Gerència l’adjudicació del contracte; sense perjudici de la formalització del contracte
que correspon a la present Consellera-Delegada.

En Gavà, a data de la signatura digital.

Gemma Badia Cequier
Consellera-Delegada

