RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE
SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FRIGORÍFICS

CONTRACTACIÓ

DEL

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contractació de subministrament i instal·lació
de frigorífics pels apartaments de tipus B i T dels edificis A, B, C, D, E, F, G, H I K de
Vila Universitària SL.
Atès que en l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
Atès que la Direcció Jurídica i de RH de la Fundació UAB ha informat favorablement el
plec de clàusules administratives.
Atès que en l’expedient hi consta el document acreditatiu d’existència de crèdit
corresponent.
D’acord amb el que disposa l’article 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del
subministrament i instal·lació de frigorífics pels apartaments de tipus B i T dels edificis
A, B, C, D, E, F, G, H I K de Vila Universitària SL.
Segon. Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte per
tramitació ordinària i seguint el procediment obert.
Tercer. Aprovar la despesa que comporta la contractació.

I per què així consti, signo el present document per delegació de les competències i
les facultats que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es transposen 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, atorga a
l’òrgan de contractació, a Cerdanyola del Vallès, el dia 15 de novembre de 2019.
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