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TARRAGONA

Francesc Pros Francesch, secretari de l’Ajuntament de Vila-rodona, (comarca
de l’Alt Camp),
CERTIFICA:
Que, s’ha dictat el següent decret d’Alcaldia:
<< Expedient núm.: 580/19
Resolució d'Alcaldia de número i data establerts al marge
Procediment: Contracte de serveis per Procediment Obert Simplificat.
Títol de l’obra: Neteja de les dependències municipals
Vista la documentació obrant a l’expedient abans referenciat.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l’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: Adjudicar el contracte del servei de neteja de les dependències
municipals 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 l’empresa: Serveis Arensis, SL
SEGON: Disposar la despesa corresponent amb càrrec al pressupost municipal
vigent.
TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
QUART: Notificar a l’empresa Serveis Arensis, SL, que ha estat adjudicatari del
servei de neteja de les dependències municipals, pel preu cert, IVA exclòs de
40.295,00 euros.
CINQUÈ : Determinar que l’adjudicatari previ a la signatura del contracte haurà
de dipositar una fiança del 5% de la rematada exclòs l’IVA. En tot cas el
contracte es signarà abans de l’1 d’octubre de 2019.
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Vista la proposta de la mesa de contractació
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SISÈ. Notificar als licitadors que no han resultat adjudicataris acompanyant
l’informe tècnic emès per a la mesa de contractació.
SETÈ: Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte en el Perfil de
contractant en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del
contracte.
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.>>
I, perquè així consti als efectes oportuns, signo aquest certificat per ordre i amb
el vistiplau del senyor Alcalde, a Vila-rodona, document signat electrònicament.
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