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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ATES
- l’informe de necessitat que consta com annex a aquesta resolució;
- que el valor estimat d’aquest contracte és de 208.752,42 euros;
Vistes les precedents actuacions, i en ús de les facultats delegades a aquesta Gerència per Decret d'Alcaldia de 15.06.2019, RESOLC:
INICIAR l'expedient per a la contractació corresponent a les obres d’ampliació amb mòduls prefabricats dels vestidors de les instal•lacions
esportives Arístides Maillol (Av. Joan XXIII, 1) del Districte de les Corts, amb mesures de contractació pública sostenible, amb núm. de contracte
20000207, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert simplificat d’acord amb el que estableix l’article 159 de la
LCSP, amb un pressupost base de licitació de 252.590,43 euros (IVA inclòs), i un valor estimat de 208.752,42 euros;
APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars, el projecte (memòria, plànols, plec de
prescripcions tècniques i pressupost) i la documentació complementaria annexa reguladores del contracte;
AUTORITZAR l'esmentada quantitat, amb pressupost net 208.752,42 euros i import de l'IVA de 43.838,01 euros; i amb càrrec a la partida i
pressupost amb el desglossament següent: un import (IVA inclòs) de 252.590,43 euros a l'exercici pressupostari de l'any 2020 i a l'aplicació
pressupostària D/0604/63219/15344;
CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació durant el termini de 20 dies naturals a partir del dia següent a la publicació del corresponent
anunci en el Perfil del Contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
i DECLARAR la improcedència de la revisió de preus.

ADMINISTRACIÓ
Tipus
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Assentament
6000120944-000-0000
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Joana Soler Moya, Administradora, el dia 24/01/2020 a les 14:40, que proposa;
Sr. Xavier Olive Sanchez, Interventor, el dia 29/01/2020 a les 12:33, que fiscalitza;
Sra. Sara Jaurrieta Guarner, Gerent, el dia 29/01/2020 a les 18:35, que resol;
Sra. Meritxell Cusi Perez, Secretària delegada, el dia 29/01/2020 a les 22:51, que certifica.
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