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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut La Bisbal

Núm. Expedient
17007300/01/2019

Resolució d’inici i d’aprovació d’un expedient de contractació de serveis
I. Dades del contracte
Objecte
Contractació del servei de neteja per a l’any 2020
Destinació
INS La Bisbal
Justificació de la necessitat de contractació
El centre no disposa de mitjans materials ni personals suficients ni adequats per cobrir les necessitats que cal satisfer, atès
que requereixen la intervenció de tècnics especialistes en la matèria.

Valor estimat del contracte
Import en euros, IVA exclòs
58.590,00 euros

Pressupost
Import en euros, IVA exclòs

Import en euros, IVA inclòs

58.590,00 euros

70.893,90 euros

% IVA suportat

Any pressupostari

12.303,90 euros

2020

Procediment i forma d’adjudicació
Procediment
Obert simplificat

Simplificat abreujat

Publicitat

Tramitació

Perfil del contractant

Urgent

Ordinària

Justificació del procediment escollit
L’import del valor estimat del contracte es troba comprès entre 35.000 euros (IVA exclòs) i 100.000 euros (IVA exclòs), d’acord
amb el que estableix l’article 159 de la LCSP.

II. Fonaments de dret
Articles 116 i 117.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, quant a la necessitat de resolució d'inici i a
l'aprovació de l'expedient i la despesa.

III. Resolució
Atès que hi ha la consignació pressupostària adequada i suficient al pressupost vigent del centre, i d'acord amb les competències que
m'atribueix la legislació vigent, resolc:
1. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació proposat.
Declarar urgent la tramitació de l'expedient:

3.

Supeditar a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient al pressupost implicat:
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Signatura del director del centre
A323-V04-18

 sí

2.

digitalment
MEJIAS RUIZ, Signat
per MEJIAS RUIZ,
JOSE
LUIS
(FIRMA)
JOSE LUIS
Data: 2019.11.08
(FIRMA)
09:54:48 +01'00'

Nom i cognoms del director del centre
Josep Mejías Ruiz

no

 sí

no

