Ajuntament de La Granja d'Escarp
Expedient núm.: 248/2021
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractació 16/21 menor obra “Arranjament cementiri municipal 2021”
Interessat: INTEXCONS LLEIDA SL
Data d'iniciació: 04/10/2021

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Procediment

Resolució

Data

247/2021

Aprovació de la memòria valorada

190/2021

04/10/2021

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Arranjament del cementiri municipal d'acord amb la memòria tècnica aprovada
Procediment: Menor
Classificació CPV:
45215400

Tramitació: Ordinària Tipus de contracte: Obres
Accepta renovació:
No

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació:
33.185,32 €

Impostos: 21%

Total: 40.154,24 €

Valor estimat del contracte:
33.185,32 €

Impostos: 21%

Total: 40.154,24 €

Data d'inici execució: Data fi execució:
___________
___________
Garantia provisional: No

Durada execució:
___________

Garantia definitiva:
No

Durada màxima:
___________

Garantia complementària: No

Havent realitzat el procediment de sol·licitud d’ofertes mitjançant la publicació en el perfil del
contractant municipal del contracte menor a realitzar, i havent-se presentat únicament una
oferta.
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la
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DECRET

A la vista dels següents antecedents que figuren en l’expedient
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Expedient

Número: 2021-0201 Data: 19/10/2021

A la vista dels següents antecedents:

Ajuntament de La Granja d'Escarp
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen 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. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

El contracte compren la totalitat d’actuació prevista com a necessària a la memòria valorada.
TERCER. Contractar amb Intexcons SL la prestació descrita en els antecedents, d’acord
amb la memòria valorada aprovada per decret 190/2021 per l’import de 33.185,32 (sense
IVA).
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament a la
vista de l'Informe d'intervenció prèvia.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de
la signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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DECRET

SEGON. Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:
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quedant acreditat que la contractació de Arranjament del cementiri municipal d'acord amb la
memòria tècnica aprovada, mitjançant un contracte de Obres és la forma més idònia i
eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Número: 2021-0201 Data: 19/10/2021

Millora de les condicions d'ús del cementiri municipal i adequació dels espais de columbari i
nínxols.

