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

Vist que es va publicar anunci de licitació per termini de 26 dies mitjançant anunci en el
perfil del contractant publicat el dia 15 de juny de 2018.
Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions següents:
CUINA GESTIO,SL
COSTA DAURADA CATERING, SL
SERUNION
Vist que es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta després de la recepció de
l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta de classificació d’acord amb les
següents ofe puntuacions dels licitadors, el resum jde les quals és el següent:
LICITADOR
CUINA I GESTIO
SERUNION
COSTA DAURADA
CATERING,SL

JUDICI DE
AUTOMATICS VALOR
TOTAL
73
19,97
92,97
71,47
15,82
87,29
58,12

14,07

74,19

Examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb la mateixa, i de conformitat
amb l'establert en virtut de la delegació de competències efectuada pel ple dela
Corporació en sessió del dia 14 de juny de 2018,
RESOLC
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Vist que, mitjançant Resolució del Ple dela Corporació adoptat en sessió del 14 de
juny de 2018, es va aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del contracte de “Concessió
de Serveis de menjadorescolar
dels centres educatius públics Josep Veciana i
escola Bressol Mar Blava, per procediment Obert, oferta econòmicament més
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, i així mateix es va procedir a aprovar la
despesa que suposa l'adjudicació del mateix.
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PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
1. CUINA I GESTIÓ,SL preu 3,50 € IVA exclòs.
2. SERINION SAU, preu 3,74 € IVA exclòs.

DECRET
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SEGON. Notificar i requerir a CUINA I GESTIÓ,SL, licitador que ha presentat l'oferta
més avantatjosa, perquè present en el termini de deu dies a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, la documentació justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social , de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui
procedent. (7.996,33 €).

Número : 2018-0100 Data : 23/07/2018

3.COSTA DAURADA CÀTERING,S, preu 4,00 € IVA exclòs.

