Gerència Territorial
Metropolitana Sud
Núm. d'expedient:

CO/AP57/1100722993/18/PSS

Tipus:
Obres
Procediment:
Obert súper simplificat
Òrgan gestor
AP 57
Objecte: Obra de redistribució zona UAAU planta baixa i
entrada centre CAP Montclar

Resolució d'incoació i d’aprovació de l’expedient
Obra de redistribució zona UAAU a la planta baixa i remodelació de l’entrada del centre CAP Montclar

Antecedents
Atesa la necessitat de contractar l’ obra de redistribució zona UAAU a la planta baixa i
remodelació de l’entrada del centre CAP Montclar de la DAP Costa de Ponent de l’Institut
Català de la Salut (ICS).
Vist l'informe justificatiu de la necessitat de la contractació, de data 16 de juliol de 2018 i
l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Fonaments jurídics
D’acord amb els articles 13 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
D’acord amb els articles 117, 122 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vist el que preveu l’article 16 de la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut.
Segons resolució de Gerent de l’ICS de data 18 de març de 2010, de delegació de
competències en matèria de contractes del sector públic i execució pressupostària en diversos
càrrecs directius i personal amb funcions de comandaments de l’ICS.
Resolc
Primer. Incoar l’expedient de contractació de l’ obra de redistribució zona UAAU a la planta
baixa i remodelació de l’entrada del centre CAP Montclar de la DAP Costa de Ponent de
l’Institut Català de la Salut, mitjançant un contracte d'obres.
Segon. El valor estimat per aquesta contractació es preveu de 68.772,98 euros sense IVA i
de 83.215,31 euros IVA inclòs, per a l’any 2018, a càrrec del pressupost de l'Institut Català de
la Salut.
Tercer. Que el procediment d’adjudicació sigui el procediment obert súper simplificat, d’acord
amb el que disposa l’article 159.6 en relació amb l’article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic
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Quart. Aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars que defineix les necessitats a
cobrir i que regirà aquesta contractaciól, així, com el plec de clàusules administratives
particulars OB-PSS-01-18 aprovat mitjançant Resolució de la direcció gerència de l'Institut
Català de la Salut de data 12 d’abril de 2018.

Cinquè. Disposar l’obertura del procediment de contractació obert súper simplificat, per a
l’adjudicació del contracte.
Sisè., Aprovar , d’acord amb l’anterior, l’expedient de contrctació per l’obra de redistribució
zona UAAU a la planta baixa i remodelació de l’entrada del centre CAP Montclar , així , com la
despesa corresponent.
L’Hospitalet
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