Ajuntament de Gavà

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

Per tal de donar compliment al que disposa l’article 154.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es fa públic en el perfil del contractant de la web municipal
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/gava/customProf la formalització del contracte següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Gavà.
b) Número d'identificació: 808980001.
c) Dependència que tramita l'expedient: Benestar i Acció Social
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d’expedient: EXPEDIENT SERVEIS 05.2/CATERING MARIA FELIP/2018

2. Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: Servei de càtering a l’Escola Municipal d’Educació Especial “Maria Felip
Duran” de Gavà, que conssiteix en la preparació del menjar seguint els procediments de línia freda i
el seu posterior lliurament a l’escola en condicions òptimes per al consum en el menjador de l’Escola,
de l’àpat del dinar, els dies lectius del calendari escolar.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: NO
d) Lloc d’execució: Gavà
e) Termini d'execució: Tres cursos escolars: 2018-2019 (a partir del mes de gener de 2019), 2019-2020
i 2020-2021.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 55524000-9 Serveis de subministrament de menjars per a escoles.
h) Codi NUTS: ES511

3. Tramitació i procediment:
a) Tipus d'expedient: Serveis.
b) Procediment: Obert i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació.

4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 109.995,60 euros sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 79.622,40 euros (IVA inclòs)

5. Ofertes presentades: 1
A fi de comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a
https://eseu.gavaciutat.cat a l'apartat Validació de Documentació introduint el codi: ZOXJ44SONZW4XZO.
Plaça de Jaume Balmes, s/n
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6. Dades de l’adjudicació:
a) Òrgan de contractació: Ajuntament de Gavà.
b) Data d’adjudicació: 5 de desembre de 2018.
c) Empresa adjudicataria:
FUTUR JUST, E.I., S.L.
CIF: B64061211
Adreça: Passatge Via Trajana B, núm 13 de Barcelona
d) Preu total de l’adjudicació: 71.660,16 euros (exempt d’Iva)

7. Formalització del contracte:
a) Òrgan de formalització: Ajuntament de Gavà.
b) Data: 28 de desembre de 2018.

Per ordre de l’Alcaldessa, el secretari general, Roger Cots Valverde
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