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Exp. núm.: SE/2019041
GES-1924/2019
Decret
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei d’auxiliar de conversa en anglès a les escoles de
primària de Vilanova del Camí
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: urgent

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 28.099,17 euros

IVA 21%: 5.900,83

Durada de l'execució: 2 anys + 2 anys de pròrroga

Durada màxima: 4 anys

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Proposta de contractació del Servei
Informe de Secretària
Resolució d'Alcaldia
Plec prescripcions tècniques
Plec de clàusules administratives
Informe proposta de Secretaria
Informe de fiscalització prèvia
Resolució de l'òrgan de contractació
Anunci de licitació
Acta de la mesa de contractació
d'obertura de Sobres 1
Acta de la mesa de contractació
d'obertura de Sobres 2A
Informe de valoració tècnica
Acta de la mesa de contractació
d'obertura de Sobres 2B i proposta
d'adjudicació
Informe - proposta de Secretaria

Data
19/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
10/09/2019
16/09/2019
16/09/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb allò 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
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 34.000,00 euros
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Valor estimat del contracte: 112.396,68 euros IVA exclòs

Número: 2019-1165 Data: 16/09/2019

Codi CPV: 80100000-5 Serveis d’educació primària

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte de Servei d’auxiliar de conversa en anglès a les escoles de
primària de Vilanova del Camí 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
PONREC ASSESSORS, SL.

Aplicació pressupostària

Import

2019

70.320.22710

31.003,83 € IVA inclòs

Quart.- D’acord amb l’article 108.2 de la LCSP i la clàusula 14 del plec de clàusules
administratives que regeix la contractació, ordenar a Intervenció la retenció de la garantia
definitiva de 1.281,15 euros en el primer abonament.
Cinquè.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Sisè.- Designar com a responsable del contracte a la Coordinadora de Cultura.
Setè.- Notificar a PONREC ASSESSORS, SL, adjudicataris del contracte, la present
Resolució i citar-los per a la signatura del contracte.
Vuitè.- 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.
Novè.- 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.
Vilanova del Camí, document signat electrònicament al marge
L’Alcaldessa

Davant meu
La Secretària accidental
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Tercer.- Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
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Exercici

Número: 2019-1165 Data: 16/09/2019

Segon.- Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització de la
Intervenció.

