11/07/2018 Secretària - Interventora

Valor estimat del contracte: 24.794,00 (IVA no inclòs)
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 24.794,00€ IVA%: 21
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 30.000,74
Durada: un curs (01/09/2018-31/07/2019) Durada màxima: dos cursos fins a 31/07/2020

Montserrat Bonet Rafart

Signatura 2 de 2

A la vista de l’expedient de contractació tramitat:








Memòria justificativa (11/06/2018)
Informe d’intervenció (09/07/2018)
Informe de secretaria (09/07/2018)
Decret d’inici (09/07/2018)
Plec de prescripcions tècniques (11/07/2018)
Plec de prescripcions administratives (11/07/2018)
Informe de fiscalització prèvia (11/07/2018)

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

11/07/2018 Alcalde

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria i, de conformitat
amb l’establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es trasllades 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,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert tramitació
simplificada reduïda pel subministrament del servei de menjador escolar de l’Escola Guillem
Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola, en la modalitat de càtering pel curs 20182019, prorrogable per un curs més, convocant la seva licitació.

932dd0c1770d4cd2888c57687a24d37a001

Codi CPV: 15894210-6 Menjars per a col·legis

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

Tipus de tramitació: simplificada reduïda

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

Procediment contractació: obert

Codi Segur de Validació

Objecte del contracte: subministrament del servei de menjador, en la modalitat de càtering,
de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/194 - Data Resolució: 11/07/2018

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Contracte de subministrament de servei

Url de validació

Expedient: 2018/261

Metadades

DECRET D’ALCALDIA

Montserrat Bonet Rafart
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Signatura 2 de 2

Eduard Piera i Secall

11/07/2018 Alcalde
Signatura 1 de 2

932dd0c1770d4cd2888c57687a24d37a001

En dono fe,
La secretària
Montserrat Bonet Rafart

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

L’alcalde
Eduard Piera i Secall

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

A la Fuliola a la data de la signatura electrònica

Codi Segur de Validació

CINQUÈ. Publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l’expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/194 - Data Resolució: 11/07/2018

QUART. Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat
en l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Url de validació

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que regiran el contracte.

Metadades

SEGON. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a la partida pressupostària 323-221.05.

