Expedient núm.: 191/2022
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions.
Interessat: ___________
Data d'iniciació: 13/05/2022
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista dels següents antecedents
Expedient

Procediment

213/2021

Subvencions Sol·licitades a Una altra
Administració

SUBSTITUCIO DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL TRAM DEL CAP DE
LA VINYA DEL MUNICIPI DE VILADA
Tipus de contracte: Obres
Revisió de preus / Accepta variants:
fòrmula: No
No

Accepta renovació: No

Pressupost base de licitació:
69.756,23 €

Impostos: 21%

Total: 84.405,04 €

Valor estimat del contracte:
69.756,23 €

Impostos: 0%

Total: 69.756,23 €

Data d'inici
execució:
___________

Data fi execució: ___________

Garantia provisional: No

Durada execució:
3 mesos

Garantia definitiva: Sí (5%
DE L'IMPORT DE
L'ADJUDICACIO)

Durada màxima:
___________

Garantia complementària: No

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 allò
que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 Obres SUBSTITUCIO DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL TRAM DEL CAP
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Classificació CPV:
45231300

Tramitació: Ordinària

DECRET

Procediment: Obert

Número: 2022-0048 Data: 13/05/2022

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

DE LA VINYA DEL MUNICIPI DE VILADA, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent.
QUART. Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les
anotacions comptables que procedeixin.

VUITÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les
proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
NOVÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat compleix amb els
requisits necessaris de capacitat i es procedirà a l'adjudicació del contracte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Ajuntament de Vilada
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DECRET

SETÈ. Designar a la unitat tècnica de valoració, formada per l’arquitecte municipal i Secretaria,
tècnics d'aquest Ajuntament, com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a
la valoració de les ofertes.
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SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular 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.

Número: 2022-0048 Data: 13/05/2022

CINQUÈ. 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.

