Resolució d’aprovació de l’expedient de contractació núm. BD 04194/19

Contracte: administratiu

Unitat Promotora: òrgan de gestió del
CET

Tipus: subministrament
Procediment: obert simplificat abreujat
Expedient: BD 04194/19
Criteris d’adjudicació: diversos
Títol: Subministrament d’un túnel rentavaixelles per al CET
Import base €
IVA €
Import total €
30.000,00
Valor estimat del contracte
(sense IVA):
36.300,00
Pressupost licitació:
30.000,00
6.300,00
Termini d’execució fins a: Del 5 al 28 d’agost de 2019, alternativament, del 7 al 31
de desembre de 2019.

Antecedents
1. Per resolució de 18 de juny de 2019, s’inicia l’expedient per a la contractació del
subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex Educatiu de Tarragona
(en endavant, “CET”), que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la màquina
anterior, l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada
en funcionament. Prèviament, el director de l’òrgan de gestió del CET certifica
l’existència de crèdit al pressupost del CET per al 2019 per un import total de
36.300,00 € IVA inclòs.
2. El 4 de juliol de 2019, la Intervenció del Departament d’Educació emet informe fiscal
previ favorable.
Fonaments de Dret
1.

Article 117.1 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
(d’ara endavant, LCSP), quant a l’aprovació de l’expedient i la despesa.

2.

Articles 131.2, 156.1 i 159 de la LCSP, amb la tramitació de l’article 159.6 de la
LCSP, quant al procediment d’adjudicació escollit.

3.

Article 11 del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències
per a la contractació dels subministraments i els seus serveis complementaris,
relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat de Catalunya i altres
organismes públics, quant a l’òrgan competent per a contractar.

Per tant,

1

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’un túnel rentavaixelles
per al CET, que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la màquina anterior,
l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada en
funcionament, i la despesa que comporta, per un import total de 36.300,00 €
(30.000,00 € es corresponen al preu del contracte i 6.300,00 € a l’IVA).
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques.
3. Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació obert simplificat, amb la
tramitació de l’article 159.6 de la LCSP.

La secretària general
p.d. Resolució de 21.07.2011
(DOGC núm. 5930 de 28.07.2011)
La directora de Serveis
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