Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

DECRET D’ALCALDIA, data i número al marge
Inadmissió de licitador i declaració de licitació deserta
N. Expedient
309/2019
Contractació de serveis - Servei educatiu de menjador escolar de 'Institut
Assumpte
Escola de Cornudella de Montsant i de la llar d'infants municipal
2020-2023, prorrogable un curs lectiu
ANTECEDENTS

Tramitació: Ordinària

Tipus de contracte:
Serveis

Classificació CPV: 55523100-3
serveis de menjars per a escoles

Accepta
renovació: Sí
(pròrroga d'un
any)

Accepta variants: No

Pressuposto base de licitació:
165.454,55 €

Impostos: 10%

Total: 182.000 €

Valor estimat del contracte:
165.454,55 €

Impostos: 10%

Total: 182.000 €

Data d'inici execució: 12/09/2019

Data fi execució:
___________

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Sí (5%)

LOT ÚNIC

Revisió de
preus /
fórmula: No

Durada
execució:
36

Durada màxima: 48
Garantia
complementària: No

Codi CPV: 55523100-3 serveis de menjars per a
escoles

Descripció del lot: servei de menjador escolar i llar d’infants
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servei de menjador escolar Institut Escola de Cornudella de Montsant així com a la llar
d'infants municipal durant el curs lectiu de cadascun dels centres curs 2020-2021;
2021-2022; 2022-2023; possibilitat pròrroga 2023-2024

DECRET ALCALDIA

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

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

Valor estimat: 165.454,55

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 165.454,55

IVA%: 34.745,45

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 182.000,00

Data/Núm.

Observacions

Acta de la mesa de contractació d'obertura de 11/08/2020
Sobre

Requeriment de documentació
al licitador dins el termini de 3
dies

Acta de la mesa de contractació – fase de 17/08/2020
comprovació documentació administrativa

Proposta de resolució/acord de
inadmissió de la proposta per no
complir varies requisits (clàusula
9 PCAC i l’art. 71.1 d) LCSP)

Atesa la proposta d’acord de la Mesa de Contractació de 17/08/2020, la qual diu:

Tel. 977 561 416
977 561418
Fax 977 561 419
c. Comte de Rius, 10
43360 Cornudella de Montsant
aj.cornudella@altanet.org

Número: 2020-0092 Data: 20/08/2020

Document

Codi Validació: 59NDMR59WFL4JDQ5KNTW7ZFW6 | Verificació: https://cornudella.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

A la vista de l'expedient de contractació tramitat i les actes de la Mesa de
contractació seguidament relacionades:

DECRET ALCALDIA

Lloc d'execució: Cornudella de Montsant

Ajuntament de Cornudella de Montsant

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha
fixat 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
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DECRET ALCALDIA

Priorat

Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC:

Segon.- DECLARAR la licitació deserta atès que no s’ha presentat cap oferta
donant compliment als requisits legals mínims establerts.
Tercer.- NOTIFICAR l’acord al licitador amb el corresponent peu de recurs.

Número: 2020-0092 Data: 20/08/2020

a Estar incurs en prohibició de contractar en virtut del que disposar l’art. 71.1 d)
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic d’acord
amb:
a Informe negatiu de l’AEAT
b Informe negatiu de la TGSS
c Registre de licitadors no actualitzat (informes caducats l’01/07/2019)
b No donar compliment a la clàusula núm. 9 del PCAC pel que fa a la solvència
tècnica, professional i econòmica:
a No s’acredita la solvència tècnica, professional i econòmica
c No consta al RELI acreditació de solvència tècnica, professional i econòmica

DECRET ALCALDIA

Primer.- INADMETRE l’ofert i excloure el licitador Sr. Joan Ramon Salvadó Vives
pels motius que recull la Mesa de Contractació de 17/08/2020 seguidament
relacionades:

Quart.- RATIFICAR el present decret en el proper ple que tingui lloc.

PEU DE RECURS:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
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Cornudella de Montsant, a data de signatura electrònica
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Número: 2020-0092 Data: 20/08/2020
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Ajuntament de Cornudella de Montsant
Priorat

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

L’alcalde,
Salvador Salvadó Porqueras

