RESOLUCIÓ GERÈNCIA INICI EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ C-2019-05
De conformitat amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
(LCSP) a l’expedient de contractació del subministrament de 60 membranes marca dow chemical
BW30HRLE-440i HUMIDES (WET) o equivalents, consta la memòria d’inici de l‘esmentat expedient.
L’esmentada memòria, on es fa constar la necessitat de la contractació, l’elecció del procediment de
contractació, els criteris de solvència i altres circumstàncies de la licitació i el contracte a executar, ha
estat signada pels directors d’Àrea implicats en el contracte, així com per aquesta Gerència aprovant
l’inici de l’expedient de contractació.
De conformitat amb les facultats conferides en les escriptures públiques de l’11 de novembre de 2014
(Protocol número 1172) i del 24 de febrer de 2015 (Protocol número 196) atorgades davant el Notari del
Prat de Llobregat, Roman Torres López es resolt per part d’aquesta Gerència:
Primer.- Autoritzar la despesa per l’import del pressupost de licitació (34.800 €)

que sumat el 21 %

d’IVA és de 42.108 €.
Segon.- Designar com a vocals de la mesa de contractació que serà presidida per aquesta Gerència a:
- Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea tècnica.
-Oliver Triano Gómez, tècnic responsable de la secció de producció.
- Gilbert Navarro Crespo-López, tècnic de contractació i compres.
Actuarà com a secretari de la mesa, Josep Mateo Marqués, Cap de l’Area d’Economia i de RRHH.
Tercer.- Aprovar la memòria tècnica i el plec de prescripcions tècniques signats electrònicament el
6/5/2019, així com el plec de condicions administratives particulars que regulen la licitació i el contracte
d’obres signats en la mateixa data.
Quart.- Convocar per procediment obert simplificat la licitació del contracte, tot atorgant el termini fins el
dia 23 de maig de 2019 per presentar les proposicions. Procediment que es tramitarà de forma
electrònica segons consta a la Memòria d’inici de l’expedient.
Cinquè.- Publicar l’anunci de licitació al perfil del contractant, juntament amb aquesta Resolució, la
Memòria d’inici i els plecs i altra documentació tècnica que regulen la licitació i el contracte.
El Prat de Llobregat a la data de la signatura digital.
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