
AJUNTAMENT DE MURO
(Ules Balears)

FRANCISCO SABATER MULET, Secretan Interí de 1'Ajuntament de Muro,
Ules Balears.

CERTIFIC: Que la Junta de Govem Local a la sessió ordinaria de data 16 de gener de
2017 ha adoptat, entre altres, el següent ACORD:

2.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVÉIS SOCIOSANITARIS DE
LA RESIDENCIA REINA SOFÍA DE L'AJUNTAMENT DE MURO PER A
2017, MITJAN(?ANT PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÓMICAMENT
MES AVANTATJOSA AMB VAMS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ.
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE (Expt 13/2016).

Ates que la Junta de Govern Local a la sessió ordinaria del dia 27 de desembre de
2016, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de data 22 de
desembre de 2016, va classificar les proposicions presentades pels tres licitadors

admesos, atenent ais criteris d'adjudicació previstos al Plec, amb el següent ordre

decreixent:

Puntuació_de_millores i preu _ _ _ _ _ _To_talj>ynts

Ir.-CUCAVELA ALTERN.SOCIOCULTURAL,SL. 15,00 + 85,00 (108.000 €)............100,00.

2n.- FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ I LA RECERCA, S.A. 10,90 + 85 (114.750 €)....95,90.

2n.-EULEN SER. SOCIOSANITARIOS,SL. 0,00 + 45,33 (124.200 €)............45,33.

Així mateix es va notificar i requerir al licitador CUCAVELA ALTERNATIVA
SOCIOCULTURAL, SL, amb NIF. B 57523276, que havia presentat 1'oferta mes
avantatjosa, amb 100,00 punts, perqué dins el termini de 10 dies hábils, a comptar des
del següent al de la recepció del requeriment, presentes la documentació justificativa
d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributáries i amb la

seguretat social, de disposar efectivament deis mitjans que s'hagi compromés dedicar o
adscriure a 1'execució del contráete així com d'haver constituit la garantía deñnitiva que

sigui procedent (5% de 1'import d'adjudicació, IVA exempt,és a dir, 5.400 euros).

Ates que 1'empresa CUCAVELA ALTERNATIVA SOCIOCULTURAL, SL ha
presenta! la documentació justificativa exigida i ha constituít la garantía definitiva.

La Junta de Govem Local, de conformitat amb el que disposa Farticle 151.4 del
TRLCSP i la cláusula 1 Pena del plec de clausules administratives particulars, per

unanimitat, ACORDA:

Ir.- Adjudicar el contráete de servéis sociosanitaris de la Residencia Reina Sofía de
1'Ajuntament de Muro per a 2017, mitjan9ant procediment obert, oferta económicament
mes avantatjosa amb diversos criteris d'adjudicació, a 1'empresa CUCAVELA

ALTERNATIVA SOCIOCULTURAL,SL, amb NIF.B57523276, que ha presentat
1'oferta mes avantatjosa, atesos els criteris d'adjudicació, amb una puntuació total de
100,00 punts, per un import total de 108.000,00 euros, IVA exempt, amb una durada
de dotze mesos, a comptar des de la signatura del corresponent contráete, sense

prórroga, i d'acord amb les millares proposades per 1'empresa, valorades i acceptades.
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2n.- Requerir a Pempresa adjudicatária, CUCAVELA ALTERNATIVA
SOCIOCULTURAL, SL perqué, dins el termini máxim deis quinze dies hábils següents
al de la data de notiñcació de 1'adjudicació, procedeixi a formalitzar el pertinent
contráete.

3r.- Disposar la despesa derivada d'aquesta contractació amb carree al pressupost

municipal de 2017.

4t- Notificar el present acord a I'empresa adjudicatária així com ais altres licitadors

participants en el procediment obert.

5é.- Publicar el present acord en el perfil del contractant.

6é.- Facultar el Sr. batle-president per a la firma de tots els documents necessaris per

executar el present acord.

I, perqué així consti i a 1'efecte d'acreditar-ho, d'ordre i amb el vist-i-plau del Sr. batle,

expedesc el present.

Muro, 16 de gener de 2016.

Vistiplau, ^,

El Baile,
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Martí Fomés Carbonell


