RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
A la vista dels següents antecedents:

Expedient

Procediment

Data

061/2019-712 Informe d'insuficiència de mitjans

17/05/19

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

Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, dels
edificis de titularitat municipal
Procediment de contractació: obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 90911200-8
Valor estimat del contracte: 15.220,63€
Pressupost base de licitació IVA exclòs:
15.220,63€

IVA%: 3.196,33€

Pressupost base de licitació IVA inclòs:18.416,97€
Durada de l'execució: 2 anys

Durada màxima: 4 anys

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb lo establert 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 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei de neteja, respectuós amb el medi
ambient, dels edificis de titularitat municipal, en les condicions que figuren en la seva
oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a:

ADJUDICATARI
Neteges Solsona, SL

PREU
13.248,00€ + 2.782,08€ (IVA)

SEGON. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat
seleccionades les ofertes presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les
presentades pels restants licitadors les ofertes dels quals van ser admeses, les
següents:
— EL preu.
TERCER. Disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de l'informe
de fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de
15 dies.
CINQUÈ. Designar com a responsable del contracte a l’Alcalde.
SISÈ. Notificar a Neteges Solsona, SL, adjudicatari del contracte, la present
Resolució i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de la
Coma i la Pedra, el 27 de juny a les 9:00 hores.
SETÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant
en termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
VUITÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades
bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació,
juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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