
PROPOSTA DE LA VICE-PRESIDENTA DE L’ORGANISME AUTÒNOM
LLAR D’INFANTS TONINAINA D’INCA

Assumpte:  Desistiment  del  contracte  de  serveis,  mitjançant  procediment
negociat  per  la  prestació  del  servei  de  neteja  a  l’Organisme  Autònom Llar
d’Infants Toninaina d’Inca.

En data  26 de març de 2013 el  Patronat  de la  Llar  d’Infants  Toninaina va
aprovar l’expedient de contractació de serveis, mitjançant procediment negociat
sense publicitat, per a la prestació del servei de neteja a l’Organisme Autònom
Llar d’Infants Toninaina d’Inca, per un import màxim previst per una anualitat
del contracte de 17.307,50 Euros IVA exclòs.

Dins el termini establert per la presentació d’ofertes únicament es va presentar
l’entitat Centre d’Integració Social Balear CEO S.L., i estant pendent d’emissió
de l’informe tècnic per la valoració de l’oferta presentada.

Atès que s’ha produït una baixada important de la matriculació dels infants de
conformitat i vista la proposta emesa des de l’equip directiu de Toninaina de
data 16 de juliol de 2013 en la qual es planteja que la realització de la tasca de
neteja es realitzarà per personal propi, es considera adient procedir a desistir
del procediment de contractació que es troba en tramitació i pendent de la seva
adjudicació.

Per tot l’exposat i  de conformitat amb l’establert a l’article 155 de la Llei  de
Contractes  del  Sector  Públic,  es  sotmet  a  la  consideració  del  Patronat  les
següents PROPOSTES D’ACORD:

Primer.- Desistir del procediment per l’adjudicació del contracte del servei de
neteja a l’Organisme Autònom Llar d’Infants Toninaina d’Inca, per un import
màxim previst per una anualitat del contracte de 17.307,50 Euros IVA exclòs,
aprovat per acord del Patronat de data 26 de març de 2013.

Segon.- Comunicar l’anterior Acord a l’entitat Centre d’Integració Social Balear
CEO S.L.

Tercer.- Publicar l’anterior Acord en el perfil del contractista.

Aquest es el parer del qui subscriu, però, no obstant haurà d’ésser el Patronat
amb el seu superior criteri qui acordarà el més adient als interessos municipals.

Inca, 19 de juliol de 2013.
Maria Payeras Crespí.
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