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RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM. 47/2018SERVEIS DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC ALS EDIFICIS, MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, INSTAL·LACIONS DE
DETECCIÓ DE GAS I INSTAL·LACIONS DE DUTXES I RENTAULLS D’EMERGÈNCIES LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Vista la resolució d’inici de l’expedient de contractació núm. 47/2018.
Atès que en l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions
tècniques elaborats per la Unitat de Contractació Administrativa.
Atès que el Gabinet Jurídic ha informat favorablement el plec de clàusules administratives.
Atès que en l’expedient hi consta el certificat d’existència de crèdit corresponent.
D’acord amb el que disposen els articles 219 i següents del Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de
Catalunya, i de conformitat amb el que estableixen els articles 117, 122, 123 i següents de la
llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

RESOLC:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació núm. 47/2018, el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació del
servei de manteniment multitècnic als edificis, manteniment d’instal·lacions de
protecció contra incendis, instal·lacions de detecció de gas i instal·lacions de dutxes i
rentaulls d’emergències de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com la
despesa resultant.

Segon.

Ordenar l'obertura del procediment d'adjudicació de l'esmentat contracte per
tramitació ordinària i seguint el procediment obert.

Tercer.

Aprova la despesa que comporta la contractació.
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