Ajuntament de Prats i Sansor

Expedient núm.: 7/2020
Resolució amb número i data establerts al marge
Procediment: Contractacions
Interessat:
Data d'iniciació: 22/09/2020
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

DECRET

En data 13/11/2020 la Comissió negociadora, després de l’estudi i valoració de les
propostes presentades, va proposar aixecar a l’organ de contractació proposta
d’adjudicació i la relació de les ofertes classificades per ordre decreixent:

Número: 2020-0038 Data: 13/11/2020

Vist l’expedient de licitació per l’adjudicació contracte menor de serveis convocat per
l’Ajuntament de Prats i Sansor per a l’adjudicació del contracte “Gestió i explotació del
bar i botiga del Centre Social de Prats i Sansor (La Cerdanya) i la dinamització cultural
del seu espai”.

Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert en la
LCSP, i fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, acordo:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació efectuada i la proposta d’adjudicació feta i
adjudicar el contracte menor de serveis del projecte «Gestó i explotació del bar i
botiga del Centre Social de Prats i Sansor (La Cerdanya) i la dinamització cultural del
seu espai”, a favor de LIDIA PEREZ SANCHEZ, pel preu de 600€ euros (IVA exclòs),
la qual s’obliga a executar-lo amb subjecció al plec de claúsules tècniques i
administratives particulars aplicables, la resta de documentació que integra l’expedient
i les propostes i/o millores tècniques i/o econòmiques incloses a la seva proposició,
que l'adjudicatària ha declarat conèixer i acceptar en la seva integritat.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a la partida 920.227.99 del pressupost
vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació a les candidates que no han resultat adjudicatàries i
que han participat en el procés de contractació, amb indicació del recursos procedents.
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Vist que ha obtingut la millor puntuació, la presentada per LIDIA PEREZ SANCHEZ

Ajuntament de Prats i Sansor

QUART. Notificar a l’adjudicatària del contracte, el present acord i citar-la per a la
signatura del contracte administratiu que tindrà lloc en el termini de quinze dies hàbils
des de la recepció de la present resolució.
CINQUÈ. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament.
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb l’establert en la LCSP.
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