Resolució
de 18 de març de 2021, de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), per la
qual s’aprova l’inici de l’expedient de contractació, aprovació de la despesa,
aprovació dels Plecs de Clàusules Particulars i Plec de Prescripcions Tècniques
Exp. 05-2021.

Antecedents
Vista la necessitat de l’Institut expressada en l’informe justificatiu de necessitat i
idoneïtat de portar a terme el contracte de subministrament de gas natural de l’ICIQ
Exp. 05-2021 fet pel Sr. Luis Soto com a Tècnic de la Unitat de Manteniment de
l’Institut Català d’Investigació Química amb data 4 de febrer de 2021.
Vist que el pressupost de licitació és de 73.500 € IVA no inclòs, i que el valor estimat
del contracte és de 147.000 € IVA no inclòs, a l’efecte de determinar el procediment
d’adjudicació i la publicitat.
Vist el certificat d’existència de crèdit emès pel Sr. Ezequiel Soldevila com a
Responsable Financer de l’Institut amb data 15 de març de 2021.
Vist que la durada del contracte s’estableix en 1 any, contemplant-se la possibilitat
d’una pròrroga d’1 any més.
Vist que a l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el de
prescripcions tècniques i l’altra documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, segons
estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic.
Fonaments Jurídics
De conformitat amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic, com a òrgan de contractació i en
virtut de les facultats atorgades;

RESOLC
Primer: Iniciar l’expedient del contracte de subministrament de gas natural de l’Institut
Català d’Investigació Química, incorporant-hi la documentació a què fa referència l’art.
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació per un pressupost de licitació de 73.500 €
IVA no inclòs, i un valor estimat del contracte de 147.000 € IVA no inclòs.
Tercer: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que han de regir la contractació.
Quart: Aprovar la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a la
partida pressupostària de consumibles de gas natural núm. 001108002 per un import
anual de 73.500 € IVA no inclòs.
Cinquè: Convocar la licitació i tramitar l’expedient de contractació del contracte de
subministrament de gas natural de l’Institut Català d’Investigació Química, que es
tramitarà pel procediment obert i procedir a la seva publicació, així com de la present
resolució en el Perfil del Contractant d’acord amb el que estableixen els arts. 117 i 135
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017.
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