06/08/2018 Secretària - Interventora

Codi CPV: 15894210-6 Menjars per a col·legis
Valor estimat del contracte: 24.794,00 (IVA no inclòs)
Pressuposto base de licitació IVA exclòs: 24.794,00

IVA%: 21

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 30.000,74
Durada de l'execució: un curs (01/09/201831/07/2019)

Durada màxima: dos cursos fins a
31/07/2010

Montserrat Bonet Rafart
Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

06/08/2018 Alcalde

Signatura 2 de 2

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Proposta

Data/Núm.
de

contractació

del

Observacions

Servei 12/06/2018

Memòria justificativa
Informe de Secretària

09/07/2018

Informe d'Intervenció

09/07/2018

Resolució de l'òrgan de contractació

09/07/2018

Plec prescripcions tècniques

11/07/2018

Plec de clàusules administratives

11/07/2018

Informe de fiscalització prèvia

11/07/2018

Resolució de l'òrgan de contractació

11/07/2018

Anunci de licitació

11/07/2018

Admissió ofertes rebudes (Alcaldia)

31/07/2018

Problemes amb la tramesa
electrònica d’ofertes. No s’ha

4f3462a64ec544dbb664aee0beb1811c001

Tipus de Tramitació: simplificat reduït

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Procediment de contractació: obert

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

Objecte del contracte: subministrament del servei de menjador, en la modalitat de càtering,
de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola

Codi Segur de Validació

Tipus de contracte: Subministrament de servei

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/219 - Data Resolució: 06/08/2018

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

Url de validació

Expedient: 2018/261 ( 02.08.05) -Contractació de subministraments

Metadades

DECRET D’ALCALDIA

Montserrat Bonet Rafart

Signatura 2 de 2

06/08/2018 Secretària - Interventora

la Fuliola.
Resolució de l'òrgan de contractació

01/08/2018

Requeriment al licitador

01/08/2018

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat
amb l’establert a 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. Adjudicar el contracte de subministrament del servei de menjador, en la modalitat de
càtering, de l’escola Guillem Isarn i la llar d’infants “Els Barrufets” de la Fuliola 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:
ADJUDICATARI
LA CUINA DE LA PADRINA LOURDES, SL (B25650730)

PREU
3,50€ menús IVA exclòs

Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

06/08/2018 Alcalde

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les
ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restants
licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les següents:
-

Una única oferta presentada.
Preu 3,50€ menú (IVA exclòs)
Proposta de menús avalada per nutricionista (Maria Farré Roig)

4f3462a64ec544dbb664aee0beb1811c001

d’entrades de l’Ajuntament de

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

presenta oferta al registre

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

interessada

Codi Segur de Validació

empresa

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/219 - Data Resolució: 06/08/2018

única

Url de validació

incidència oberta a l’AOC. Una

Metadades

resolt encara a la data la

06/08/2018 Secretària - Interventora
Montserrat Bonet Rafart

Signatura 2 de 2

06/08/2018 Alcalde
Eduard Piera i Secall

15.000,37 €

1

323

9.545,89 €

1

323

221.05
221.05
221.05

QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a la secretària interventora de la
corporació.
SISÈ. Notificar a LA CUINA DE LA PADRINA LOURDES, SL adjudicataris del contracte, la present
Resolució i citar-los per a la signatura del contracte que tindrà lloc a la secretaria de
l’Ajuntament de la Fuliola el dia 10 d’agost de 2018 a les a les 10:00 hores.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.
La Fuliola a la data de la signatura electrònica
L’alcalde
Eduard Piera i Secall

Signatura 1 de 2

323

4f3462a64ec544dbb664aee0beb1811c001

1

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

5.454,68 €

Eco

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=015

2020

Prog

Codi Segur de Validació

2019

Org

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/219 - Data Resolució: 06/08/2018

2018

Import

Url de validació

Exercici

Metadades

TERCER. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert a l’Informe
d’Intervenció de data 06 d’agost de 2018:

