Expedient núm.: 227/2019
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions Patrimonials, concessió demanial Barres festes 2019
Data d'iniciació: 29/05/2019
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atès que l’oferta tramesa per correu no havia tingut entrada en l’Ajuntament el dia 17 de
juny, es resol per l’alcaldia ajornar l’obertura de les ofertes fins el dia 18 de juny.

Atès que s’ha elaborat l’informe de valoració de les ofertes, considerant l’únic criteri de
valoració que és el preu,
Examinada la documentació que l'acompanya, 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,
RESOLC
PRIMER. Classificar les ofertes presentades pels candidats, atenent la proposta duta a
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
Licitador
Wisky & Soda SL
Antonio Jose Palacios
Associació Lleidatana de Handbol
Nishka Evens
Skyline Nights SL

Oferta
5.053,00 €
4.510,00 €
3.614,00 €
3.056,00 €
6,00 €
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D’acord amb el Plec de clàusules, el termini per a presentar ofertes va cloure el dia 14 de
juny, i d’acord amb el certificat de secretaria s’han presentat un total de 4 ofertes dins del
termini, així com una cinquena que ha presentat dins del termini de presentació el certificat
de correus de tramesa postal de l’oferta.

Número: 2019-0103 Data: 19/06/2019

A la vista de què aquest Ajuntament organitza durant l’any una sèrie de festes populars i
activitats que requereixen la instal·lació de barrer per donar servei de bar als assistents, i
que s’instal·len en immobles de propietat municipal, s’ha procedit a la licitació de la
concessió privativa de les barres de festes municipals.

DECRET

Manel Solé Agustí (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 19/06/2019
HASH: 9f7715978b70160dd996ded6ef8cbde9
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SEGON. Requerir a Wiski & Soda SL, licitador que ha presentat la millor oferta,
perquè, dins del termini de tres dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què
hagués rebut el requeriment, present la documentació acreditativa del compliment dels
requisits previs, és a dir de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a
c) de l'apartat 1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, si no s'hagués aportat amb anterioritat, sense perjudici de lo establert en
el segon paràgraf de l'apartat 3 del citat article; de disposar efectivament dels mitjans
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a
l'article 76.2.

QUART. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.

SISÈ. Publicar l’adjudicació 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.

DECRET

CINQUÈ. Notificar a WHISKY & SODA SL, adjudicatari del contracte, la present
Resolució.

Número: 2019-0103 Data: 19/06/2019

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15
dies.
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