AJUNTAMENT DE JUNEDA

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA - 0004-2019
A la vista dels següents antecedents

Expedient

Procediment

1/2019

Obert simplificat sumari

Resolució

Data

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte: Obres
Subtipus del contracte:
Objecte del contracte: Arranjament de la Urbanització del carrer Anselm Claver
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 4523325-7
Valor estimat del contracte:
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 78.512,39 IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 94.999,99
Durada de l'execució: Tres mesos

Durada màxima: Tres mesos

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei

15/01/2019

Informe de Secretaria

15/01/2019

Informe d'Intervenció

15/01/2019

Resolució d'inici

15/01/2019

Plec prescripcions tècniques

16/01/2019

Plec de clàusules administratives

16/01/2019

Observacions

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat sumari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i
de conformitat amb lo establecido en la Disposició Addicional Segona de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
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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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat sumari, per les Obres d’arranjament de la Urbanització del carrer Anselm
Claver, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

1533-61928

95.000,00

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant
de l'expedient de contractació, en particular la memoria justificativa, el plec de
clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.
Juneda, 16 de gener de 2019.
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