Expedient núm.: 47/2018
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Procediment de Contractació
Data d'iniciació: 12/07/2018

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Vist que es va publicar anunci de licitació el dia 15 de juny d’enguany pel termini de 26
dies al perfil del contractant i a la seu electrònica de l'Ajuntament, a fi que els
interessats presentessin les seves proposicions.
Vist que es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la valoració
de les proposicions, i aquesta va realitzar proposta d'adjudicació a favor de CUINA I
GESTIÖ,SL segons la proposta de classificació realitzada d’acord amb la qualificació i
valoració de la proposta següent:
LICITADOR
CUINA I GESTIO
SERUNION
COSTA DAURADA CATERING,SL

AUTOMATICS JUDICI DE VALOR
73
19,97
71,47
15,82
58,12
14,07

TOTAL
92,97
87,29
74,19

Vist que es va requerir al licitador que va presentar l'oferta més avantatjosa perquè
presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva,
i a més que disposa dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a
l'execució del contracte.
Vist que el licitador CUINA I GESTIÓ,SL. va constituir garantia definitiva i va presentar
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Vist que, mitjançant Resolució del Ple de la Corporació de 14 de juny de 2018, es va
aprovar l'expedient de contractació juntament amb els Plecs de Clàusules
Administratives i de Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del la concessió del
servei de menjador als centres escolars Josep Veciana i Escola Bressol La Mar Blava,
pel procediment Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació. Així mateix es va autoritzar la despesa que suposa l'adjudicació del
mateix, convocant la seva licitació.

Número : 2018-0109 Data : 03/08/2018

Vist que, per informe de l’alcaldia de 2 de maig de 2018, es va assenyalar i informar
la necessitat de realitzar la contractació de la Concessió de Servei de menjador dels
centres escolars Josep Veciana i Escola Bressol La Mar Blava.

DECRET

JOAN MARTÍ PLA PLA (1 de 1)
ALCALDE - PRESIDENT
Data Signatura: 03/08/2018
HASH: 4827731e5a3d133d8f291b663ff43110

Ajuntament de Perafort

Ajuntament de Perafort
els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb la mateixa, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona i l'article 151.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, i en virtut de la delegació de competència efectuada pel Ple a aquesta
Alcaldia acordada en sessió de 14 de juny de 2018,

PRIMER. Adjudicar a CUINA I GESTIÓ,SL el contracte de concessió de “Servei de
menjador de l’escola Josep Veciana i escola Bressol La Mar Blava”, per procediment
Obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
aprovada per Resolució del Ple del 14 de juny de 2018 i publicada el 15 de juny de
2018 en el Perfil de contractant, d’acord amb les condicions i preus de l’oferta
presentada.

TERCER.- Publicar la formalització del contracte de Concessió de “Servei de menjador
de l’escola Josep Veciana i escola Bressol La Mar Blava” en el Perfil de contractant i a
la seu electrònica de l'Ajuntament.

DECRET

SEGON.-Notificar la present resolució als licitadors i citar l’adjudicatari per a la
signatura del contracte.

Número : 2018-0109 Data : 03/08/2018

RESOLC

CINQUÈ. Remetre a La Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
el qual s'hagués formalitzat el contracte, acompanyada d'un extracte de l'expedient en
què es derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi de 600.000 euros. Tot
això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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QUART. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.

