DECRET
10838/2018 de 19 de desembre
Assumpte: Adjudicació treballs adequació lavabos de la planta segona de l’Institut Miquel Biada
Òrgan: Compres i Contractacions
Expedient: 263/2018

1.Per Decret 9139/2018 de 29 d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i
Bon Govern, es va iniciar el procediment obert simplificat abreujat per la contractació dels
treballs d’adequació dels lavabos de la planta segona de l’Institut Miquel Biada.
2. A la licitació va concórrer una única empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES,SL.
3. Mitjançant informe de data 21/11/2018, la cap del Servei d’Equipaments Municipals exposa
que l’oferta compleix tots els requisits exigibles, per la qual cosa proposa l’adjudicació al seu
favor.
4. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que es preveu meriti la present
contractació, a la partida 710201/32410D/63200 del pressupost aprovat per a l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposa l’ article 159.6 i concordants de la Llei de 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 d’octubre, de
delegació de competències,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar la contractació dels treballs d’adequació dels lavabos de la planta segona
de l’Institut Miquel Biada a favor de l’empresa CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL
per
import
de
33.923,63
€
IVA
no
inclòs.
SEGON. Requerir l’adjudicatària perquè en el termini màxim de set dies hàbils signi i retorni
acceptació de la resolució d’ adjudicació, d’acord amb el model que s’adjunta.
TERCER. Disposar a favor CATALANA DE TREBALLS I OBRES,S.L l’import de
33.923,63 €, més 7.123,96 € en concepte d’IVA, en total 41.047,59 €, a càrrec de la partida
710201/32410D/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, aprovant a
l’efecte els següents documents comptables:
Doc.
A/
núm.
125186
Doc. A núm. 1 per import de 41.047,59 €

per

import

de

41.047,59

€

QUART. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.
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Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern
Juan Carlos Jerez Antequera
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En dono fe,
La Lletrada del Servei p.d.
Immaculada Pruna i Ribas
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