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ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG04/18 
ACORD MARC 

SERVEI DE CATERING PER A ACTES FORMALS I INSTITUCIONALS 
DEL CRG 

 
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació 
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als 
següents fets: 
 
 

 Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat 
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data 
10 d’abril de 2018, a través de la qual es deixa constància del 
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec 
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre l’empresa 
ASSOCIACIÓ CATALANA  D’INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
HUMÀ (ACIDH). 

 
 Vist l’Informe Tècnic de data 18 d’abril de 2018 on s’avaluen i 

valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades pels 
licitadors, i que forma part de l’expedient de contractació. 

 
 Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 19 d’abril de 

2019, en la que es fa constar la valoració de les propostes 
tècniques presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb 
els criteris de valoració establerts en l’anexe 6 del Plec de 
Clàusules Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

 
 Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 2 de 

maig de 2018, en la que es fa constar les ofertes presentades per 
les empreses licitadores i el termini d’execució ofertat per les 
mateixes.  
 

 Vistos els següents criteris d’adjudicació: 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
ASSOCIACIÓ CATALANA D’INTEGRACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT HUMÀ (ACIDH) Punts màxims 
Valoració de l’oferta econòmica 60 60 
Valoració de l’oferta tècnica 33 40 

PUNTOS TOTAL 93 100 
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HA ACORDAT / HA RESOLT: 

 
 ADJUDICAR a l’empresa ASSOCIACIÓ CATALANA  

D’INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ (ACIDH), 
domiciliada al Carrer Siracusa 53, 08012 de Barcelona, amb NIF 
G-60531100, l’Acord Marc referent al Servei de Catering per a 
actes formals i institucionals del CRG per un import màxim de 
75.052,00 euros (sense IVA) i un termini de d’un any (amb 
possibilitat de pròrroga d’un any addicional), d’acord amb 
l’informe de valoració de les ofertes abans esmentat que s’accepta. 

 
 REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies des de 

la data de publicació de l’adjudicació en el Perfil de Contractant 
d’aquesta entitat constitueixi la garantia definitiva, per un import 
de 3.752,60 euros, i presenti la documentació justificativa 
indicada a la Cláusula 16 del Plec de Clàusules Particulars. 
 

 NOTIFICAR la present adjudicació a les empreses que han 
participat en el present procediment de celebració d’acord marc. 

 
 ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL 

DE CONTRACTANT.  
 
 
 
Barcelona, a 8 de maig de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
L’òrgan de contractació 


		2018-05-08T12:05:55+0200
	CPISR-1 C Bruna Vives Prat


		2018-05-08T12:06:20+0200
	CPISR-1 C Luis Serrano Pubul




