R/N: Y0373/G2023

Núm. d’expedient:PN/2017

Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja
Antecedents
1. Per resolució de data 27/10/2017 es va iniciar i aprovar l'expedient PN/2017 per contractar,
mitjançant procediment obert, el servei de NETEJA, la convocatòria del qual es va publicar
al perfil del contractant http://agora.xtec.cat/insrocagrossa, per un import de 52.000 euros,
IVA exclòs (62.920 euros, IVA inclòs).
2. En data 15/11/2017, la Mesa de Contractació ha proposat adjudicar el servei esmentat a
l’empresa RONANOVA, atès que ha estat la única empresa en licitar i compleix els requisits
exigits, per un import total de 51.000 euros, IVA exclòs (61.710 euros, IVA inclòs), amb un
termini d’execució d’un any.
Fonaments de dret
Article 151 del Text refós de la llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, quant a la classificació de les ofertes i l’adjudicació de
contractes.
Resolució
Per tot això, resolc:
1. Establir la classificació de les proposicions de les empreses licitadores, d’acord amb el
quadre de puntuació següent:
Criteri valoració
econòmica
(màx.55punta)
GLOBAL
RONANOVA

Criteri realització
treball (fins 25 punts)

Criteri valoració
tècnica (fins 20 punts)

Total

--55

--25

--20

--100

---

---

---

---

IMJ NET
SOMAT

2. Adjudicar el contracte del servei de neteja a l’empresa RONANOVA, amb CIF b17709031 atès
que ha estat la única empresa que ha licitat i compleix els requisits exigits, per un import total
de 51.000 euros, IVA exclòs (61.710 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució d’un any.
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3. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant (web del centre).
4. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari/ària i requerir-lo perquè formalitzi el corresponent
contracte, en els 15 dies hàbils següents que rebi la notificació d’aquesta resolució.
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Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà
de la notificació, d’acord amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós
administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà
de la notificació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/20152, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels interessos.
Lloret de Mar
El director del centre Ins Rocagrossa
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Miquel Àngel Casasnovas Riu
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