Exp:138/2022
RUTA:04-28-1379

Ajuntament de Sidamon.
DECRET DE L'ALCALDIA 99/2022
APROVACIÓ EXPEDEINT DE CONTRACTACIÓ
REFORMA INTERIOR CUINA I BAR EXISTENT (EXP 138/2022)
Antecedents:
Per DA 66/2022 es va aprovar inicialment el projecte tècnic de Reforma de la cuina del Bar de Sidamon
(Exp. 90/2022). Es va publicar al BOPLL número 100 de data 25 de maig de 2022 l’anuncia d’aprovació
inicial. Un cop tramitat l’expedient es projecte tècnic ha quedat aprovat definitivament.
Un cop tramitat l’expedient 126/2022 de MC 3/2022 existeix partida pressupostària suficient per a la
licitació i posterior contractació de l’obra (BOPLL 127 de 5/07/2022).
Vist el Plec de clàusules administratives particulars que regiran la licitació i posterior adjudicació del
contracte Reforma interior de la cuina i bar existents a Sidamon (Exp 90/2022).
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació és farà mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, en aplicació de l'article 159.6 de la LCSP, de conformitat amb els
requisits que s’hi estableixen.
Atenent el continguts dels articles 116, 122 i 159 de la LCSP
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat (159.6
LCSP) del contracta administratiu d’Obres consistents en la REFORMA INTERIOR CUINA I BAR de
Sidamon (Projecte Exp 90/2022)
SEGON: Aprovar el PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS que regiran la licitació
i adjudicació del contracte d’obres.
TERCER: Aprovar la despesa del contracte per un import de 52.475,58€ (IVA inclòs). Es detalla l’import
de la següent manera: 43.368,25€ de base del pressupost net més 9.107,33€ que corresponen al 21%
d’IVA.
QUART: Aprovar procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del contracte (procediment obert
simplificat abreujat).
CINQUE; Procedir a la publicació del Perfil del Contractant de l’ajuntament de Sidamon per a que en el
termini de 10 dies hàbils a comptar del dia següent a la seva publicació, tots els interessat puguin
presentar proposicions.
Ho mana i signa la Sra. Alcaldessa, a Sidamon, el dia 28 de juliol de 2022.

Mari Dolors Tella i Albareda.
L’alcaldessa.
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