RESOLUCIÓ
D’adjudicació de l’expedient de contractació 03/20/AE/Oa
Vist que en data 14 de gener 2020, la Direcció de l’Alberg Jaume I, a L’Espluga de
Francolí, informa sobre la necessitat d’iniciar un expedient de contractació del
subministrament de gasoil a l’alberg i que en data 15 de gener de 2020 s’incoa l’expedient
03/20/AE/Oa per a la tramitació d’aquesta contractació.
Vist que en data 30 de gener de 2020 el director general de l’Agència Catalana de la
Joventut fa constar que es farà la inclusió del crèdit suficient per dur a terme l’actuació per
a l’any 2020 i que l’Assessoria Jurídica del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies informa favorablement l’expedient.
Vist que en data 4 de febrer de 2020 s’aproven els Plecs de Clàusules Administratives i
Plecs de prescripcions tècniques i en data 5 de febrer de 2020 es publica l’anunci licitació
al perfil del contractant, essent el termini per presentar proposicions el dia 12 de febrer de
2020.

Vist que en data 17 de febrer de 2020 els dos membres custodis de la licitació acrediten
les credencials necessàries i s’efectua l’obertura del sobre únic de una única oferta
presentada mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Vista les ofertes presentades i l’informe de la Direcció de l’alberg Jaume I, a l’Espluga de
Francolí de 3 de març de 2020 per la qual es proposa com a millor oferta l’oferta
presentada per ESERGUI DISTESER, SL.
D’acord amb l’article 159.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen 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.
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Resolc
1. Adjudicar la contractació del subministrament de gasoil a l’alberg Jaume I, a L’Espluga
de Francolí a ESERGUI DISTESER, SL per un màxim de divuit mil set-cents euros
(18.700€) IVA no inclòs.
L’import unitari de part fixe del producte a subministrar és de dos cèntims litre (0,02€ / litre).
2. Anunciar al perfil de l’Agència Catalana de la Joventut l’adjudicació i notificar-la a les
persones interessades per tal que formalitzin l’acceptació d’aquesta adjudicació.
Barcelona, 4 de març de 2020

Cesc Poch i Ros
Director general
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