Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Germans Vila Riera
Carretera de Molló, s/n
17867 Camprodon

Núm. d’expedient:
17006681/2/2020

Procediment obert simplificat abreujat
Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de neteja. Expedient núm.
17006681/2/2020

Antecedents
1. Per resolució de l’òrgan de contractació, de data 16 de desembre de 2020, es va
aprovar l'expedient per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del
servei de neteja de l’institut Germans Vila Riera.
2.En data 24 de novembre de 2020, la secretària informa que les empreses Límpid i Neils
han presentat correctament la documentació exigida en el plec de clàusules administratives
particulars.
3. En data 15 de desembre de 2020 l’empresa Neils es retira de la licitació per no poder
assumir les condicions de l’oferta inicial presentada.
5. Un cop retirada l’empresa Neils s’adjudica la licitació del contracte de neteja a
l’empresa Límpid ja que queda com a única empresa que es presenta i compleix els
requisits exigits.

Fonaments de dret
1. Clàusula 12 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte, pel que
fa a la proposta d’adjudicació del contracte.
2. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, quant a la
documentació que ha de presentar el licitador/a proposat.

Per tant,
Proposo:
3. Requerir a l’empresa Límpid , amb NIF B55322986, amb l’oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè presenti –dins del termini de 7 dies hàbils, que compten des de
l’enviament de la comunicació– la documentació següent:

PRO-0006/01-18

Altra documentació que s’hagi demanat en l’apartat L del quadre de característiques del
PCAP.Assegurança de responsabilitat civil.
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4. En cas que el licitador/a esmentat abans presenti la documentació requerida, s’adjudiqui
del contracte al seu favor, amb un termini d’execució de 1 de gener de 2021 a 31 de
desembre de 2021, per un import total de 15.675 euros, IVA exclòs 18.966,75 euros,
IVA inclòs, atès que és l’empresa que ha obtingut la puntuació més alta.

Camprodon, 18 de desembre de 2020
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Carme Aumatell Cufí
La secretària
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