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BELLREGUARD
AJUNTAMENT

JUAN
MARIA PAREDES ARQUIOLA, SECRETARI
L'AJUNTAMENT DE BELLREGUARD (VALENCIA)

INTERVENTOR

DE

CERTIFIQUE:
Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local , celebrada el ?O de
maig de 2014, és va adoptar I 'acord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
I'aprovació de l'acta corresponent, com s'establix en I'article 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funci onamen! i Régim Jurídic
deIs Entitats Locals:
"
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL SUBMINISTRAMENT DE
VITRINES-PANELS EXTERIORS QUE S'INSTAL'LARAN EN
LA PLATJA DE
BELLREGUARD.
Vist I'expedient tramita! per al subministramen! de vitrines-panels ex!eriors que s'instal' laran en
la platja de Bellreguard.
Considerant el cost de I'actuació a justificar, així com I'objecte d'actuació, i considerant el que
disposa l'article 122.3 TRLCSP/2011 pel que fa referencia a les característiques del contracte
menor de subministrament, i sent I'import inferior a 18.000,OO€, és pel que s'acudix a esta
modalitat contractual.
•

Vista l'oferta presentada per I'empresa REPRESENTACIONES MARTlN MENA SL, per un
import de 4.681,95€ més 983,2 J € (21 % IVA) total 5.665,16 €
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferí des per Resoluci ó de l'Alcaldia de
data 01 de julio! de 201 J, ACORDA:
PRIMER.
Adjudicar el contracte menor per al subministrament de vitrines-panels exteriors
que s'instal'laran en la platja de Bellreguard, a l'empresa REPRESENTACIONES MARTÍN
MENA SL, per un import de cinc mil sis-cents seixanta 111 euros amb setze centims (5.665,16
)€ IVA inclos.
SEGON.

Notificar el present acord a l'empresa djudicataria, '

1 perque conste,

I
estenc aquesta ce¡1ificació, d'ordre

Bellreguard, vint-i-dos de maig de dos mil catorze.
.......

~_.~

"

~P¡ ,T¡ 'c

'/:. ~
, . /~..~.:\,.,c,V
\ is ·

'
//

'.

~)' / ~

•· .... "1,· ·

ji -<;ro ;-" "'''\' ,~
,! ""40 \ ,~¡¡,,~~ .\ , ,
\.
'j: H,f!~\1Y ' ~. I. ~:::
¡

, 2-,;' {

\

1¡' S"'lr,o>' .h,

\ 1.' ,

1

. -,¡~'. 1,.; •. ~
.\

. ..

,

~"Z ""'"

\.

- : ~ ......
'..(
., t

.,

'. "'.,

.

~

~."

'

_

\

fla " 1
'

I

~ .!.

.".;'"' "i'i"'-",!
....
.--/
(~

'

tt~.r'""-r,'4 ~-/ / /

' .' ' c---,.
\ . • '\:.r"~J
.......;,
~ ......
. " ..'

. -- - .
._-,~

e Ascó Pastor

i amb el vist i plau del Sr. Alcalde,

