AJUNTAMENT DE VILAÜR
(Alt Empordà)
Plaça Major, 5. C.P. 17483. Tel i fax: 972.794.575

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE,

Josep Casas i Genover, Secretari Interventor de l’Ajuntament de Vilaür, comarca
de l’Alt Empordà.
CERTIFICO:
Que en sessió ordinària del dia 14 de gener de 2019, amb assistència dels cinc
membres de la Corporació municipal, el Ple va adoptar per unanimutat l’acord següent:
“Adjudicació de contracte de prestació del servei de recollida d’escombraries.Per part de la mesa de contractació en el procediment seguit per a l’adjudicació del
contracte per a la prestació del servei municipal de recollida d’escombraries, el dia 7 de
gener de 2019 van estar admeses les proposicions econòmiques presentades per dues
empreses interessades, amb les següents ofertes econòmiques:
SERSALL 95 S.L.: 9.554,22 euros (més IVA)
TRANSPORTS I ECOSERVEIS GELI SL: 8.755,78 euros (més IVA)
A la vista de les ofertes presentades, i d’acord amb el que preveu la base 15 del Plec
de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació del servei objecte
d’aquest expedient, la Mesa de contractació acordà en extracte:
1.- Proposar al Ple l’adjudicació del contracte de prestació del servei municipal de
recollida d’escombraries a l’empresa TRANSPORTS I ECOSERVEIS GELI S.L. pel
preu de 8.755,78 euros més IVA, per al període de quatre anys.
2.- Requerir a l’empresa per tal que en el termini de 5 dies constitueixi la garantia
definitiva (5% del preu d’adjudicació), presenti la fitxa amb les dades d’inscripció al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, o RELI, i perquè aporti el
compromís al que es refereix l’article 75.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
Atès el contingut de l’acta i proposta d’acord efectuat per la mesa de contractació
en el present procediment, i havent presentat la documentació requerida per part de
l’empresa, el Ple acorda per unanimitat:
1.- Aprovar íntegrament la proposta de la mesa de contractació i adjudicar
definitivament el contracte de prestació del servei municipal de recollida d’escombraries
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a l’empresa Transports i Ecoserveis Geli SL, per a un període de 4 anys i pel preu anual
de 8.755,78 euros més IVA.
2.- Així mateix, publicar l’adjudicació en el perfil del contractant i al portal de
contractació pública de Catalunya.
3.- Comunicar-ho a les empreses licitadores, per al seu coneixement i als efectes
que calgui.
I perquè consti, lliuro aquesta certificació a Vilaür, a 28 de gener de 2019.
El Secretari
Firmado
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