APROVACIÓ D’EXPEDIENT
Òrgan de contractació: Barcelona, Cicle de l’Aigua, S.A.
Codi expedient:

E21-0173

Qualificació: Serveis

Tramitació: Ordinària
Procediment Obert Simplificat Abreujat (art.159.6 LCSP)
Objecte: CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL, ASPIRACIÓ I GESTIÓ D’AIGÜES RESIDUALS DE
L’EDAR DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
Valor estimat (sense IVA): 56.488,26 €
Durada: 1 any, amb possibilitat de pròrroga
CPV: 71900000-7 Serveis de laboratori; 90000000-7 Serveis de clavegueram, deixalles, neteja i medi
ambient
D’acord amb la documentació que obra a l’expedient, s’eleva a la Direcció General la següent proposta de
resolució:
Primer.- Iniciar l’expedient pel del servei de control, aspiració i gestió d’aigües residuals de l’EDAR del centre
d’acollida d’animals de companyia de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible, mitjançant
tramitació ordinària, amb utilització del procediment obert simplificat abreujat previst per l’article 159.6 LCSP,
amb un pressupost base de licitació de 22.783,60 euros (IVA inclòs) amb el següent desglossament: - import
net 18.829,42 euros; tipus impositiu d’IVA 21%: 3.954,18 euros, i un valor estimat de 56.488,26 euros.
Segon.- Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules particulars, el de prescripcions
tècniques i la despesa del contracte per un import de 22.783,60 euros (IVA inclòs).
Tercer.- Convocar la licitació per la seva adjudicació, i Publicar en la forma i pels mitjans que legalment
procedeixin.
Ho proposa,

Gustavo Ramon Wilhelmi
Director d’Operacions
S’informa que existeix crèdit disponible suficient per
atendre les obligacions econòmiques que es derivin
de l’aprovació i adjudicació del contracte.

Mónica Abad Cuñado
Cap de Servei d’Administració i Finances

S’informa que l’expedient s’ajusta a les previsions
legals en matèria de contractació del sector públic.

Patrícia Ramos Codes
Directora jurídica

APROVACIÓ
D’acord amb les facultats delegades pel Consell d’Administració en sessió de 9 de desembre de 2013, resolc
APROVAR la proposta, i disposo l’obertura del procediment de contractació.
Barcelona.
La directora general

Cristina Vila Rutllant

Resolució Aprovació licitació

