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Ajuntament de Fornalutx

NOTIFICACIÓ A L’ADJUDICATARI
Entidad : ADISEB
ADISEB, amb C.I.F.: G07943574 , C/Miquel Porcel 100 A, Palma de Mallorca
( Illes Balears )

HIGINIO CASCON NOGALES, Secretari-Interventor-Tresorer de
l’ajuantament de Fornalutx ( Illes Balears ),
CERTIFIC:

2.- ADJUDICACIÓ PRESTACIÓ DEL SERVEI SUPORT
PSICOSOCIAL MUNICIPI FORNALUTX
PROPOSTA:
ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DE LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI SUPORT PSICOSOCIAL AL MUNICIPI DE FORNALUTX.
. D’acord amb la tramitació prevista al Plec de Condicions Econòmico
Administratives que regeix el procediment, i concordants de la Llei
9/2017, de 8 de novembre , de Contractes del Sector Públic.
Atès que per la Mesa de Contractació, de dia 21 de setembre de
2020, s’ha duta a terme la proposta d’adjudicació a l’empresa
ADISEB
1.- Atès que es va comprovar que l’empresa reunia els requisits
prevists de
. Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
. Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
. Acreditació de la solvència econòmica
. Acreditació de la solvència tècnica.
.Acreditació d’entitat exempta de pagament d’IVA.
2.- Atès que en data 30 de setembre de 2020 es va presentar la
garantia definitiva per import de 743,00.- € (Ingrès en compte corrent
de data 30 de setembre de 2020
),
d’acord amb el previst en la proposta de la Mesa de Contractació, i la
normativa de contractació.
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Que, a la sessió Ordinària del Ple, de data 15 d’octubre de 2020, es va
prendre, per unanimitat, el següent acord, que, literalment copiat,
diu:

Ajuntament de Fornalutx
De conformitat amb tot l’actuat, el Ple de l’Ajuntament, com a
òrgan de contractació, per unanimitat acorda adoptar el següent
acord:
1.- Adjudicar la prestació del servei “ Suport psicosocial al municipi
de Fornalutx , al licitador i els terminis següents:

Adjudicatari
TOTAL
ADISEB
15.060,18.- €

Puntuació

Preu sense IVA

92 ( puntuació max. : 100 )

15.060,18.- €

2.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i únic licitador, i donar-li
data per a la firma del consegüent contracte administratiu.
3.- Publicar el present acord en el Perfil del Contratante .
Assabentats els assistents, per unanimitat, s’acord aprovar la
Proposta d’adjudicació en tots els seus terminis.
I perquè així consti, i als efectes oportuns expedesc el present,
d’ordre i amb el vist i plau del Batle-President, a Fornalutx, a 25
d’octubre de 2020.

Sgt.: Francisco Marroig Arbona.
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Vist i plau,
El Batle-President,

