R/N: BE/CP00034 BE-2022-22

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

BE-2022-22

Unitat
promotora

Servei de Recursos Propis, Residència Mare de Déu de la Mercè

Procediment

Obert

Objecte

Servei de cuina de la RGG Mare de Déu de La Mercè del municipi de
Tarragona

Modalitat

Tipus

Import base €
Valor estimat
Pressupost licitació

Termini d'execució

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

2.157.143,35

-

-

431.428,67

43.142,87

474.571,54

Des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022. En el cas de
que el contracte se signi en data posterior a 1 de gener de 2022 i
abans del darrer mes d’execució, si el dia de signatura és primer dia
de mes, l’execució s’iniciarà el mateix dia; si el dia de signatura no
és primer de mes, l’execució s’iniciarà el dia 1 del mes següent a la
data de signatura del contracte.

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

431.428,67

N7-IVA suportat no
deduïble 10%

BE1382

D/227000600/315E/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de serveis de 28 d’octubre de 2021.
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.
Vistes les facultats que són atribuïdes a la persona titular de la Conselleria per l'article 45.1
de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.

RESOLC:
1. Aprovar l’expedient de contractació de Servei de cuina de la RGG Mare de Déu de La Mercè
del municipi de Tarragona i la despesa per un import total de 474.571,54 € (431.428,67 € del
contracte i 43.142,87 €,d’IVA), condicionat suspensivament a l'existència de crèdit adequat i
suficient al pressupost per finançar les obligacions que se'n derivin.
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2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
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