CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

R/N: CTESC/CP00034 CTESC-2022-25

Resolució d'adjudicació del contracte
Expedient

CTESC-2022-25

Modalitat

Unitat
promotora

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Procediment

Basat per Concreció de
condicions

Objecte

Servei de prevenció de riscos laborals CTESC. Any 2022

Tipus

Contracte Públic

Serveis

Antecedents
1.Per resolució de data 22 de novembre de 2021 es va iniciar l’expedient de contractació de
referència.
2.El 14 de desembre de 2021 es va procedir a l’obertura de les proposicions.

Fonaments de dret
1.Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals i parcials pels
diferents criteris d’adjudicació:

EMPRESA

PREU
(fins a 60
punts).

TEMPS DE
DEDICACIÓ
(fins a 40 punts).

Preving consultores, S.L.U.

60

40

TOTAL

100

2.S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte, de
conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 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 014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
3.És d’aplicació l’article 12. de la Llei 13/1989, de 14 de desembre d’organització, procediment
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Vista la proposta d'adjudicació de data 20 de novembre de 2021.

Diputació, 284 3a.. 08009 BARCELONA
932701780
secretaria.ctesc@gencat.cat

Doc.original signat per:
Toni Mora Núñez 23/12/2021

1/2

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*08M3ANBKQWXRMBH6698S3DAYH4J3W9S9*
08M3ANBKQWXRMBH6698S3DAYH4J3W9S9

Data creació còpia:
23/12/2021 16:31:00
Data caducitat còpia:
23/12/2024 00:00:00
Pàgina 1 de 2

CONSELL DE TREBALL ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA

R/N: CTESC/CP00034 CTESC-2022-25

RESOLC:
1.Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:
Empresa adjudicatària
Preving Consultores, SLU

Pressupost licitació

Import adjudicació
Termini d’execució

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

2.677,61

262,00

2.939,61

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

2.154,82

201,35

2.356,17

12 Mesos

2. Publicar aquesta adjudicació al perfil del contractant.
3. Notificar aquesta resolució als interessats.
Atès que la Resolució exhaureix la via administrativa, s’hi pot interposar, d’acord amb
l’establert a l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, un recurs potestatiu de reposició davant el
president del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la publicació de la Resolució en el perfil del contractant, o bé,
directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent de la publicació de la Resolució en el perfil del contractant, d’acord amb els articles
10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa. Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El president del CTESC
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