Expedient núm.: 205/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Interessat: GESTIONA ACT. LUDICAS DEP. FORMATIVAS
Data d'iniciació: 14/05/2019
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Classificació CPV:
92620000

Tramitació: Urgent Tipus de contracte: Serveis
Accepta renovació: Revisió de preus /
Accepta variants: No
No
fórmula: No

Pressupost base de licitació:
9.900 €

Impostos: 21%

Total: 11.979 €

Valor estimat del contracte:
10.467 €

Impostos: 21%

Total: 12.665,07 €

Data d'inici execució: Data fi execució:
15/06/2019
08/09/2019
Garantia provisional: No

Durada execució:
3 mesos

Garantia
definitiva: No

Durada màxima:
___________

Garantia complementària: No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document
Proposta de contractació del Servei
___________
Informe de Secretaria
Resolució de l'òrgan de contractació
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe de fiscalització prèvia

Data/Núm.
21/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019

Ajuntament de La Granja d'Escarp
Plaça Major, 3, La Granja d'Escarp. 25185 (Lleida). Tel. 973782198. Fax: 973782012

Codi Validació: 4NEFAKQG7JZL4SZFSJ6KGH334 | Verificació: http://lagranjadescarp.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

Procediment: Menor

Número: 2019-0091 Data: 11/06/2019

Prestació del servei de socorrisme de les piscines municipals 2019.

DECRET

Manel Solé Agustí (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 11/06/2019
HASH: 9f7715978b70160dd996ded6ef8cbde9

Ajuntament de La Granja d'Escarp

Ajuntament de La Granja d'Escarp

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

PRIMER. Adjudicar el contracte de Serveis Prestació del servei de socorrisme de les
piscines municipals 2019., en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es
detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a:

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:

DECRET

ADJUDICATARI
GESTIONA, actividades ludico deportivas SL

Número: 2019-0091 Data: 11/06/2019

RESOLC

2.a) Millora per la realització de cursos de natació.
2.b) Millora per la realització de cursos de gimnàstica aquàtica.
2.c) Millora per la instal·lació d’inflables aquàtics.

TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe de
fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a Manel Solé Agustí.
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— Preu: 12,90 €/hora de servei (IVA no inclòs).

Ajuntament de La Granja d'Escarp
SISÈ. Notificar a GESTIONA SL, adjudicatari del contracte, la present Resolució i
advertir-li que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura
d'acceptació de la resolució d'adjudicació/citar-li per a la signatura del contracte .
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
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DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2019-0091 Data: 11/06/2019

VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

