Expedient: EC21/000053.
Procediment: Obert
Assumpte: Resolució aprovació
de l’expedient

Resolució d’aprovació de l’expedient
Vist l’informe justificatiu i proposta de contractació “del servei de manteniment
SCADA per a ATL” del 3 de març de 2021 emès pel director d’operació;
Vist el certificat d’existència de crèdit de 17 de març de 2021;
Vist el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques particulars.
Informat favorablement pel Servei Jurídic en data 21 d’abril de 2021 el Plec de
clàusules administratives particulars del contracte que regeix en aquesta
contractació.
D’acord amb el que estableixen els articles 116, 117, 156 a 165 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen 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;
En conseqüència, vistos els antecedents, els informes incorporats a l’expedient
i els fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències atribuïdes per
l’article 16.1 del Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió
directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les
instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la
Generalitat i es crea l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat,

Resolc:
1. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars de data 21 d’abril
de 2021 i el plec de prescripcions tècniques particulars de 3 de març de
2021, que regulen la contractació del servei de manteniment SCADA per
a ATL.
2. Aprovar l’expedient de contractació EC21/000053 i ordenar l’obertura del
procediment d’adjudicació mitjançant el procediment obert.
3. Aprovar la despesa per l’import de tres-cents vint-i-quatre mil quinze
euros IVA exclòs (324.015,00 €), amb codi de reserva de fons de
NAVISION SC21/000047.

4. Incoar l’expedient de contractació del “servei de manteniment SCADA
per a ATL” (EC21/000053) per import de tres-cents vint-i-quatre mil
quinze euros IVA exclòs (324.015,00 €) i un termini d’execució de vint-icinc (25) mesos.
5. Ordenar la publicació d’aquesta resolució en el perfil de contractant.

Director de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat
Sant Joan Despí, a data signatura electrònica.
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