APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
CONSISTENTS EN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA
RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT AL CARRER TORTOSA
DEL TM DE TARRAGONA (Exp. C044_22)
Amb data 27 de juliol de 2022 el responsable de la unitat d’ Enginyeria i Obres d’ Ematsa,
Sr. Daniel Colilla Villa, ha informat sobre l’adequació de les necessitats que es pretenen
cobrir amb el contracte, la idoneïtat de l’objecte i el contingut del mateix, els criteris de
solvència econòmica, financers i tècnica o professional, els criteris que es tindran en
compte per adjudicar el contracte, així com les condicions especials d’execució del
mateix, del seu valor estimat i la justificació sobre la divisió de l’objecte del contracte en
lots, havent incorporat a l’expedient el plec de prescripcions tècniques.
Amb data 3 d’agost de 2022, el responsable de la divisió d’administració ha informat
sobre el compliment de la normativa d’aplicació vigent en matèria de contractació,
incorporant el plec de clàusules administratives a l’expedient.
En base a aquests antecedents, RESOLC:
1.

Aprovar els plecs de clàusules tècniques i administratives reguladors del contracte
dels SERVEIS consistents en LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER A
LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT EXISTENT AL CARRER
TORTOSA DEL TM DE TARRAGONA (Exp. C044_22) amb un valor estimat de
contractació de 16.030,61 euros, més l’IVA que li correspongui, i amb una durada
màxima prevista de 5 mesos, a comptar de la data de formalització del corresponent
contracte. Sense que es prevegi la possibilitat de prorrogar-lo.

2. Aprovar l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació mitjançant procediment
obert, tramitació ordinària, amb publicitat al perfil del contractant d’EMATSA.
3. Aprovar la despesa corresponent a aquesta contractació.
4. Publicar tota la informació relativa a aquest expedient de contractació al perfil del
contractant d’EMATSA, allotjat a la plataforma de contractació del sector públic de
la Generalitat de Catalunya.

Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

Daniel Milan Cabré
Director-Gerent

