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SERVEIS CONTRACTACIÓ
N774150021
VIATGES CEMO, S.A.
ADJUDICACIÓ
SERVEI
DE
CULTURAL PER A GENT GRAN.
TINENTA D’ALCALDIA

TURISME

TEXT DE LA RESOLUCIÓ DE LA TINENTA DE L'ALCALDIA DE DATA 9 DE FEBRER DE
2016 (DECRET NÚM. 2016LLDC000315), D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE.
Atès l’expedient que se segueix per a la contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, del servei de turisme cultural per a gent gran, l’inici del qual es va aprovar
mitjançant resolució de la Tinenta d’Alcaldia núm. 2654, de data 19 de novembre de 2015,
resolució per la qual també s’aprovà el Plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques particulars que regeix per a la selecció i adjudicació d’aquest contracte.
Atès el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics municipals, segons el qual ha
presentat oferta una de les cinc empreses a les quals es va convidar a participar en la
contractació en qüestió, i un cop avaluada l’oferta presentada, es proposa l’adjudicació a
l'empresa VIAJES CEMO, S.A., en ajustar-se aquesta als requisits establerts al plec de
clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques particulars.
I atès finalment, que s’ha requerit a l'empresa esmentada per tal que presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social, entre d’altres requisits de l’article de l’article 146 del
TRLCSP, així com perquè constitueixi la garantia definitiva escaient, xifrada en 1.469,05 €, i
que la mateixa ha procedit en aquest sentit en data 29 de gener de 2016.
Atès l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals, i en aplicació dels articles 174 i 176 i ss
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar a VIAJES CEMO, S.A., amb CIF núm. A04006706, el contracte
administratiu per a la prestació del servei de turisme cultural per a gent gran, en ser la única
oferta presentada i a l’ajustar-se la mateixa als requisits establerts al plec de clàusules
administratives i al plec de prescripcions tècniques particulars, i de conformitat amb els
motius explicitats a l’informe tècnic emès a l’efecte, que consta incorporat a l’expedient.
L’esmentat contracte s’adjudica en favor de l'empresa VIAJES CEMO, S.A., per un import
total de 31.999,00 € (29.090,00 € + 2.909,00 € 10% d'IVA), i per un any de durada inicial del
contracte.

La resta de condicions que determina la present contractació són les fixades al Plec de
clàusules administratives i de prescripcions tècniques juntament amb les recollides a l’oferta
presentada per l’adjudicatària.
Segon.- Aprovar la despesa que representa aquesta contractació per a l'any 2016, per un
import total de 31.999,00 € (29.090,00 € + 2.909,00 € 10% d'IVA), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària núm. 2016-515-334-22799, “Gent Gran. Altres treballs per empreses”.
Tercer.- Citar a l’interessada per concórrer a formalitzar el contracte administratiu
corresponent, en el termini màxim de de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
notificació d’aquest acord d’adjudicació.
Quart.- Notificar el contingut d'aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta
d’empreses convidades, amb expressió dels recursos que s'hi poden interposar en contra,
així com procedir a la seva publicació en el perfil del contractant.

