DECRET D’ALCALDIA
APROVACIÓ EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIO DE
COMPTADORS SECTORIALS PER A LA MILLORA DEL CONTROL I EFICIÈNCIA DE LA XARXA
D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE LA VALL DE BIANYA .
Antecedents
Mitjançant provisió d’Alcaldia de 17 d’agost de 2021 es va iniciar l’expedient per a la
contractació del contracte mixt de subministrament, obra i serveis pel subministrament i la
instal·lació de comptadors sectorials per a la millora del control i eficiència de la xarxa d’aigua
potable del municipi de la Vall de Bianya.
Consten a l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques.
També s’ha informat, per part de la intervenció, que es disposa de consignació pressupost ària
suficient.
Per part de secretaria s’ha informat que, atenent a les característiques del contracte i al valor
estimat del contracte (VEC), és procedent aplicar el procediment obert simplificat abreujat.
També s’ha informat favorablement el plec de clàusules administratives.
El valor estimat del contracte és de 37.342,73 € (trenta-set mil tres-cents quaranta-dos euros
amb setanta-tres cèntims) IVA exclòs.
El pressupost base de licitació és de 37.342,73 (trenta-set mil tres-cents quaranta-dos euros
amb setanta-tres cèntims €), IVA exclòs, i està desglossat de la següent manera:
Costos directes:
1- OBRA CIVIL:
2- EQUIPS HIDRÀULICS:
3- AUTOMATITZACIO I CONTROL

8.971,07 euros
13.229,38 euros
9.180,00 euros
TOTAL

Costos indirectes:
- 13% Despeses general............
- 6% Benefici industrial ..........

31.380,45 euros

4.079,46 euros
1.882,82 euros
TOTAL

37.342,73 euros
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Per l’exposat i vist que, de conformitat amb el previst a la Disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, és l’Alcaldia l’òrgan competent
per a la contractació del servei esmentat;
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament, obra i serveis pel
subministrament i la instal·lació de comptadors sectorials per a la millora del control i eficiència
de la xarxa d’aigua potable del municipi de la Vall de Bianya, mitjançant procediment obert
simplificat abreujat, per import de licitació de 37.342,73 euros, als que s’hi haurà de repercutir
7.841,97 euros d’IVA.
SEGON: Aprovar la despesa per import de 45.184,70 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2021/161/6290000, del pressupost de l’exercici 2021.
TERCER: Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat
del present contracte mixt.
QUART: Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb el que disposa l’article
159.6 de la LCAP, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el perfil de con tractant
de l’Ajuntament de la Vall de Bianya.
A la Vall de Bianya, a la data de la signatura electrònica.
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