R/N: BE/CP00034 BE-2022-27

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Resolució d’aprovació de l’expedient
Expedient

BE-2022-27

Unitat
promotora

Secció de Secretaria dels Serveis Territorials a Lleida

Procediment

Obert

Objecte

Servei de manteniment preventiu i correctiu per als edificis i dependències
dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials a Lleida

Modalitat

Tipus

Import base €

Contracte Públic

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

39.491,56

-

-

Pressupost licitació

19.745,78

4.146,61

23.892,39

Termini d'execució

De l’1 de gener de 2022, o des de l’endemà si fos posterior, fins a
31 de desembre de 2022

Anualitats

Import
base €

IVA €

Centre
gestor

Partida
pressupostària

2022

19.745,78

N8-IVA suportat no
deduïble 21%

BE0192

D/210000100/121A/0000

Vista la resolució d’inici de l’expedient de serveis de 27 de juliol 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 del servei de manteniment preventiu i correctiu per als
edificis i dependències dels Serveis Territorials del Departament de Drets Socials a Lleida i la
despesa per un import total de 23.892,39 € (19.745,78 € del contracte i 4.146,61 €,d’IVA),
condicionat suspensivament a l'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost per
finançar les obligacions que se'n derivin.
2. Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
3. Ordenar l’obertura del procediment d’adjudicació.
Per delegació,
Xavier Baiget i Cantons
Director de Serveis
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)

Doc.original signat per:
Xavier Baiget i Cantons
30/07/2021

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*074AZ8R9FDVW1MPUXG88X0PH6K7B0T8Q*
074AZ8R9FDVW1MPUXG88X0PH6K7B0T8Q

Data creació còpia:
09/08/2021 13:37:18
Data caducitat còpia:
09/08/2024 00:00:00
Pàgina 1 de 1

