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TARRAGONA

DECRET D’ALCALDIA
Expedient núm.: 449/19
Resolució d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment: Contracte de serveis per Procediment Obert Simplificat.
Títol del servei: Menjador escolar 2019/2020
Vista la documentació obrant a l’expedient abans referenciat.

Primer: Adjudicar el contracte del servei de menjador escolar curs 2019/2020
amb 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
l’empresa: Serveis a Menjadors Col·lectius MF.
Segon: Disposar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost municipal
vigent.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant per un
termini de 15 dies.
QUART: Notificar a l’empresa Serveis a Menjadors Col·lectius MF, que ha estat
adjudicatari del servei de menjador escolar pel curs 2019/2020, pel preu cert,
IVA exclòs de 5,70 euros/menú.
CINQUE : Determinar que l’adjudicatari previ a la signatura del contracte haurà
de dipositar una fiança de 2.450 euros. En tot cas el contracte es signarà abans
del 1 de setembre de 2019.
SISE. Notificar als licitadors que no han resultat adjudicataris acompanyant
l’informe tècnic emès per a la mesa de contractació.
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Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’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,

DECRET

Francesc Pros Francesch (2 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 02/09/2019
HASH: ecac1286d4ccce4b323b50e3560a83e4

Vista la proposta de la mesa de contractació
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SETE: Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de
contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del
contracte.
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.

Plaça dels Arbres, 7 – 43814 - Vila-rodona Tel. i Fax 977 638006

Número: 2019-0305 Data: 30/08/2019
Codi Validació: 5L2T5JCT3J9FY2299565NG9HS | Verificació: http://vila-rodona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

DECRET

Ho mana i signa l’Alcalde, a Vila-rodona, document signat electrònicament.

