RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Tipus de contracte: de serveis
Objecte del contracte: Cobertura de personal, material i manteniment de cures, equip d’oxigen,
teràpia i DEA per a cobrir els diferents serveis de la piscina municipal d’Ullastrell.
Procediment de contractació: obert simplificat sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 35112000-2 Equip de rescat i emergència.
Valor del contracte: 16.922,15 €
Pressuposto base de licitació IVA exclòs:13.985,25 €

IVA%: 2.936,90€

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 16.922,15€
Durada de l'execució: Del dia 20.06.2019

DECRET

FERRAN VILLASEÑOR ROMERO (2 de 2)
Secretari Interventor
Data Signatura: 07/05/2019
HASH: 315bc33f9afd0dd166fa824f8558cb41

Subtipus del contracte: Obert simplificat sumari

Número : 2019-0097 Data : 07/05/2019

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Durada màxima: Al dia 11.09.2019

Garantia Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document

Data/Núm.

Proposta de contractació del Servei de
socorrisme de la piscina municipal

29.03.2019

Informe de Secretaria

29.03.2019

Informe d'Intervenció

29.03.2019

Resolució d'inici

29.03.2019

Observacions
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JOAN BALLBÈ I HERRERO (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 07/05/2019
HASH: fed88ca714ae059a236412fec6ffc891

Expedient núm.: 133/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions

Resolució d’alcaldia inici expedient

29.03.2019

Plec de clàusules administratives

29.03.2019

Certificat de retenció de crèdit

29.03.2019

Registre d’obertures de sobres

30.04.2019

Certificat secretaria proposicions
presentades

02.05.2019

Acta de la Mesa de contractació

30.04.2019

PRIMER. Adjudicar el contracte de la cobertura de personal, material i manteniment
de cures, equip d’oxigen, teràpia i DEA per a cobrir diferents servies de la piscina
municipal d’Ullastrell, 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:
Empresa licitada

B66668096

S.E.P. ESPORTS, S.L.

SEGON. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’ establert
certificat d’existència de crèdit de data 29.03.2019

en el

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
QUART. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
CINQUÈ. Notificar a S.E.P. ESPORTS, S.L., adjudicatari del contracte, la present
Resolució i s’ adverteix que la formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la
signatura i citar per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Ullastrell el dia 17 de
maig de 2019 a les 11.00 hores, amb la presentació prèvia de tota la
documentació que exigeix la clàusula catorzena dels plecs de clàusules
administratives particulars.
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NIF

DECRET

RESOLC

Número : 2019-0097 Data : 07/05/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, 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,

SISÉ. 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.
SETÉ. 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.
A Ullastrell, a data de signatura.
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