Resolució d’aprovació de l’expedient
Unitat Promotora: Direcció
d’Infraestructures de Mobilitat

Contracte: Contracte Públic

General

Tipus: Serveis
Procediment: Obert
Expedient: PTOP-2018-935
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol: Execució d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits
als àmbits de conservació de Lleida,Tremp i Esterri d'Àneu.
Import €
IVA € Import total €
31.970.815,00
Valor estimat del
contracte (sense IVA):
25.576.652,00
5.371.096,92 30.947.748,92
Pressupost licitació:
Termini d’execució
48 mesos des de la data de formalització de cada lot. Es
fins a:
preveu una pròrroga de 12 mesos.
Nº lot Descripció
1 Conservació d’obra
civil. Lleida
2 Conservació d’obra
civil. Tremp
3 Conservació d’obra
civil. Esterri d'Aneu

Import €

IVA €

Import total €

10.577.168,44

2.221.205,37

12.798.373,81

Valor estimat € Termini
execució
13.221.460,55 48 mesos

6.109.026,60

1.282.895,59

7.391.922,19

7.636.283,25 48 mesos

8.890.456,96

1.866.995,96

10.757.452,92

11.113.071,20 48 mesos

Vista la resolució d’inici de l’expedient de contracte de serveis de 20.05.2019.
Vist l’acord de Govern en que s’aprova la pluriennalitat de la despesa.
D’acord amb el que estableix l’article 117 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.
RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació que porta per títol “Execució d’operacions de
conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de
Lleida,Tremp i Esterri d'Àneu” i la despesa per un import total de 30.947.748,92 €, dels
quals 25.576.652,00 corresponen amb l’import IVA exclòs i 5.371.096,92 € en
concepte d’IVA.
2. Aprovar el Plec de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
Per delegació
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019
DOGC 7812 de 18/02/2019
El director general d’Infraestructures de Mobilitat
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