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CIF.

Decret núm.: 36/2016
Torrent, 15 de juny de 2016

Per Decret 20/2016, s’inicià el procediment de contractació del Servei de
Socorrisme, Mediació social i Neteja de la Piscina “Parc Vedat”, en la modalitat
de “Procediment obert”
Finalitzat el termini indicat, es van presentar quatre ofertes, per
Mohamed A. Kafernawi Úbeda, per “GD Instalaciones y Eventos G-Esport SL”,
per “Empresa Valenciana de Actividades, S. L.”, i per “Salvador Escartí CS,
S.L.”
D’acord amb el Plec de Condicions, i en data 3 de juny, la Mesa de
Contractació va acordar proposar la adjudicació del contracte a “GD
Instalaciones y Eventos G-Esport, S.L.” per ser la més avantatjosa.
Vist que el representant de GD Instalaciones y Eventos G-Esport, SL ha
presentat certificació de la Agència Tributària i de la Seguretat Social de estar
al corrent en les obligacions legals, que RETOSA ha certificat igualment que no
hi té cap deute pendent, ha acreditat la seua capacitat i solvència de
conformitat amb els plecs de licitació i que se ha aportat la fiança definitiva
exigida,
RESOLC:
Primer.- Adjudicar el Servei de Socorrisme, Mediació social i Neteja de la
Piscina “Parc Vedat” a la empresa “GD Instalaciones y Eventos G-Esport
SL”, amb CIF B98638869, en resultar l’oferta econòmicament mes avantatjosa,
aplicant els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars
i segons resulta de la valoració global que és resumeix a continuació:
PRECIO

HORAS LIMPIEZA

TOTAL

MOHAMED ANTONIO KAFERNAWI
UBEDA

4,19

3,00

7,19

GD INSTALACIONES Y EVENTOS
G-ESPORT, S.L.

10,00

3,00

13,00
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EMPRESA
VALENCIANA
ACTIVIDADES, S.L.
SALVADOR ESCARTI C.S. S.L.

DE

0

3,00

3,00

5,71

3,00

8,71

Segon.- L’import del contracte ascendeix a 88.791,00 €, IVA no inclòs, per dos
anualitats, es a dir, un import anual de 44.395,50€, IVA no inclòs.
Tercer.- La duració del contracte és de 2 anys, i entrarà en vigor a partir de la
formalització del contracte. Es podrà prorrogar per una anualitat, previ acord
exprés adoptat pel òrgan de contractació amb una antelació de 3 mesos.
Quart.- De conformitat amb la clàusula 26 del PCAP, el responsable del
contracte serà el Gerent de la F.D.M.
Quint.- Requerir al adjudicatari per a la formalització del contracte, de
conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP.
Sext.- Notificar aquesta resolució al adjudicatari, a la resta de licitadors, al Sr.
Gerent i a l’Interventor Delegat, als efectes oportuns i amb expressió del
recursos corresponents.
Setè.- Publicar aquesta Resolució en el perfil del contractant de conformitat
amb l’article 151.4 del TRLCSP.

Contra el present Decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els
articles 46.1 i 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de la província de València, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acte. No obstant
això, de conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat aquest acte, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la
seua notificació o publicació d'aquest acte. Tot això sense perjuí que puga interposarne qualsevol altre que estime pertinent.

NADIA MARIN NIETO
REGIDORA DELEGADA D'AREA

CERDA URENA, ISABEL MARIA
JOVENTUT I ESPORTS
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