F U N D ACIÓ

P RIVAD A

RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ RELATIU AL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DEL NOU ACCÉS AL RECINTE DE SANT PAU DES DEL CARRER SANT QUINTÍ, A BARCELONA.
EXPEDIENT: LICFP 21-01
El Sr. Jordi Bachs i Ferrer, en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’entitat de la Fundació
Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, exposa:
I.- Vist l’expedient instruït per a la contractació de l’execució de les “obres del nou accés al Recinte
de Sant Pau des del carrer Sant Quintí, a Barcelona”.
II.- Vistos els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat del
contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i condicions
especials d’execució; així com de la insuficiència de mitjans materials i de la no divisió en lots del
present contracte.
III.- Vist que s’han dut a terme tots els tràmits previs previstos per la normativa d’aplicació per tal
d’entendre completat l’expedient de contractació, L’òrgan de contractació
RESOL
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’execució de les “obres del nou accés al Recinte
de Sant Pau des del carrer Sant Quintí, a Barcelona”, amb un valor estimat del contracte de
289.228,65.-€ (IVA no inclòs), així com els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que regiran l’esmentat contracte.
Segon.- Aprovar la despesa corresponent a aquest contracte.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment de contractació obert no harmonitzat amb varis
criteris d’adjudicació objectius i amb tramitació ordinària simplificada.
Quart.- Ordenar la publicació de la present resolució al perfil del contractant de la Fundació
Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant, integrat a la Plataforma de Contractació pública de
la Generalitat de Catalunya i que la licitació sigui anunciada en la forma i pels mitjans que
legalment procedeixin.
Barcelona, 23 de febrer de 2021.

Jordi Bachs i Ferrer
Director Gerent

