ICSOL/G2002 ICSOL-2018-84
DEF/CCP/ACN/AAC/IVR/LCA/MRU
Resolució d’aprovació de l’expedient

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Contracte : Contracte Públic

Unitat promotora : Coordinació de
Projectes

Tipus : Obres
Procediment : Obert
Expedient : ICSOL-2018-84
Criteris d’adjudicació: Diversos
Títol : Obres del projecte de Soterrament d’una línia elèctrica i altres treballs
d’urbanització complementaris en l’àmbit dels nous accessos viaris, al parc de
negocis Mas Blau II, al terme municipal de Prat de Llobregat

Valor estimat del
contracte (sense
IVA) :
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
Anualitats
2018
2019
2020

Import €
552.511,24

IVA €

Import total €

480.444,56

100.893,36

581.337,92

016 Mes/os

Import base €
0,00
470.238,93
10.205,63

IVA €
0,00
98.750,18
2.143,18

Total € U. orgànica
0,00
568.989,11
12.348,81

Compte Comptable
0060601000
0060601000
0060601000

Vist l’informe redactat per la Coordinació de Projectes sobre la necessitat i idoneïtat de la
celebració del present contracte de les Obres del projecte de Soterrament d’una línia
elèctrica i altres treballs d’urbanització complementaris en l’àmbit dels nous
accessos viaris, al parc de negocis Mas Blau II, al terme municipal de Prat de
Llobregat.
Atès que s’han practicat les actuacions prèvies requerides per les disposicions legals
vigents, la documentació de les quals resta incorporada a l’expedient.

Es proposa:
Aprovar l’expedient de contractació per tramitació ordinària, de les Obres del projecte
de Soterrament d’una línia elèctrica i altres treballs d’urbanització complementaris
en l’àmbit dels nous accessos viaris, al parc de negocis Mas Blau II, al terme
municipal de Prat de Llobregat per un import de licitació de 480.444,56 euros més IVA
que inclou els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques i
el corresponent certificat d’existència de crèdit.
Àmbit de Contractació
Còrsega 273, 6a
08008 Barcelona
Tlf: 93 228 60 00 Fax: 93 228 61 15
E-mail: incasol.contractacio@gencat.cat
Web: http://www.incasol.cat
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Convocar la licitació per procediment obert simplificat per a l’adjudicació de l’esmentat
contracte, conforme al que preveuen els articles 156 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Publicar la present licitació al perfil de l’Institut Català del Sòl i a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa
l’article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

La Coordinadora de Pressupostos,
Entitats Participades i Contractació
Anna Alavedra Castellví
El Director Econòmic i Financer
Antoni Sierra Gutiérrez

Conforme amb la proposta,
s’eleva a resolució
El Director
Albert Civit Fons

Document electrònic administratiu garantit amb signatura electrònica amb certificats del
Consorci AOC. La política de signatura aplicable és "Condicions tècniques de signatura
electrònica dels actes administratius i de les manifestacions de voluntat en suport
informàtic".
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