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Títol: Adjudicació del contracte de subministrament 
 

 
 
Relació de fets 

dels menús 
amb número 

X2019000125, a través de procediment o
 de la LCSP. 

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat consistent en: 
 
Plec prescripcions tècniques 
Plec de clàusules administratives 
Resolució d'Alcaldia de convocatòria de licitació 
Anunci de licitació 

 
 

Actes de la mesa 
Formalització de la garantia definitiva 
Informe de fiscalització prèvia  
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar: 
 
Tipus de contracte: Subministraments 
Procediment de contractació: obert simplificat  
Tipus de tramitació: ordinària 
Codi CPV: 55523100-3 Serveis de menjars per a escoles. 
Valor estimat del contracte: 86.363,64 euros 
Pressupost base de licitació IVA exclòs: IVA%: 4,55 euros 
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 5,00 euros 
 
Fonaments de dret 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 
conformitat amb el que estableix la disposició addicional segona de la Llei 9/2017 de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen 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 subministrament 

 en les condicions 
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars CARNISSERIA 
JOAN I ELENA SL pel preu de 4,50 euros/menú, IVA no inclòs ( IVA al 10% 
corresponent a 0,46 euros/menú, que suma un total de 4,96 euros/menú). 
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SEGON. 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. Notificar adjudicatari del contracte, la present Resolució i [advertir-li que la 
formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació de la 
resolució d'adjudicació i requerir-lo per tal de retorni signat el mateix en el termini de 5 
dies. 
 
SISÈ. 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 que preveu l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
SETÈ. 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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