Assumpte: Resolució d’inici d’expedient de contractació ( FELIB 1/2021)

Tenint en compte que en el si de la Federació d’entitats locals de les Illes Balears es
va constituir una central de contractació per aprofitar els beneficis de l’economia d’escala i
la simplificació administrativa.
Tenint en compte que la primera licitació que es va dur a terme per part de
l’esmentada central de contractació va ser la del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de les nostres Illes, i que la mateixa s’han derivat nombrosos
beneficis per a les entitats locals destinatàries.
Valorant que a dia d’avui, més de trenta administracions d’àmbit local han
contractat el subministrament d’energia a través de la central de compres.
Vista la necessitat de realitzar la licitació d’un nou acord marc per al
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de les Illes Balears
degut a la finalització del termini de vigència de l’anterior, i amb l’objectiu de que abans de
l’esgotament de la vigència dels contractes derivats del vigent acord marc hagi finalitzat la
licitació d’un nou acord marc i dels seus corresponents contractes derivats,
RESOLC
Primer.- Iniciar l’expedient de licitació d’un nou acord marc per al subministrament d’energia
elèctrica a les entitats locals de les Illes Balears.
Segon.- Que es redactin i s’incorporin a l’expedient el Plec de Clàusules Administratives i els plecs
de prescripcions tècniques tenint en compte el corresponent informe derivat de les consultes
preliminars efectuades.
Tercer.- Publicar la present resolució en el perfil del contractant d’aquesta Administració, als
efectes previstos en l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic.

Antoni Salas Roca
President de la Felib
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