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OFERTA ECONÒMICA
3,50€ menú (IVA exclòs)

6. Adjudicació
a. Data adjudicació: 06 d’agost de 2018
b. Adjudicatari: La Cuina de la Padrina Lourdes, SL
c. Nacionalitat: espanyola
d. Import adjudicació: 3,50€ menú (IVA exclòs)
Contra la present resolució i amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós
administratiu, podrà interposar-se el recurs especial en matèria de contractació regulat a

f4293a0984ba4dfdaa322cab33fb7c60001

LICITADOR
La cuina de la Padrina Lourdes, SL

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Entitat adjudicadora
a. Organisme: Ajuntament de la Fuliola
b. Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a. Tipus de contracte: subministrament servei càtering menjador escolar
b. Descripció de l’objecte: subministrament del servei de menjador de l’escola
Guillem Isarn i la Llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola, en la modalitat de
càtering pel curs escola 2018-2019.
3. Tramitació procediment
a. Tramitació simplificada reduïda
b. Procediment obert
c. Oferta econòmica més avantatjosa
d. Proposta de menús avalada per nutricionista
4. Import estimat del contracte: 30.000,74 € (trenta mil euros amb setanta-quatre
cèntims), IVA inclòs
5. Ofertes presentades:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Per resolució de l’alcaldia núm. 2018/219 de 06 d’agost de 2018, s’ha resolt l’adjudicació del
contracte de subministrament del servei de menjador de l’escola Guillem Isarn i la Llar
d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola pel curs 2018 – 2019 prorrogable un curs més, per
procediment obert, tramitació simplificada reduïda, el que es publica als efectes de l’article
151.1 LCSP.
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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL SERVEI DE
MENJADOR DE L’ESCOLA GUILLEM ISARN I LA LLAR D’INFANTS “ELS BARRUFETS” DE LA
FULIOLA EN LA MODALITAT DE CÀTERING
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l’article 44 de la LCSP 2017, davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals
adscrit al Ministeri d’Economia i Hisenda, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir el
següent a aquell en que es remeti la notificació de l’acte impugnat de conformitat amb el
disposat als articles 151 LCSP 2017, sense que procedeixi la interposició de recursos
administratius ordinaris contra la mateixa. En tant no recaigui resolució expressa o presumpta
del recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se el recurs contenciósadministratiu anteriorment citat, sens perjudici de que l’interessat pugui exercitar qualsevol
altre recurs que estimi procedent.

