Exp. Electrònic 1324/2018

CONTRACTE
FORMALITZAT ENTRE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT I L’EMPRESA ELECTRICITAT BOQUET, SL
PER AL SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC A ARENYS DE MUNT.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

A Arenys de Munt, a data de la signatura electrònica, compareixen:
D’una part, el senyor alcalde president de l’Ajuntament, En Joan Rabasseda i Ferrer, i M. Carmen
Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
I, d’altra part, el senyor Josep M Pi Boquet, amb DNI número 38776401B, que obra en
representació de l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL, amb CIF B62145503, adjudicatària de la
licitació, amb domicili al C/ Batista i Roca, 5-7, baixos, de Mataró (08302).
Considero als compareixents amb la capacitat legal necessària per a l’atorgament del present
contracte, i diuen:
I.- Que va ser aprovat per Decret 285/18 de data 30-11-2018 l’expedient de contractació, per
procediment obert simplificat, per a la licitació de la licitació del subministrament i col·locació de
l’enllumenat públic a Arenys de Munt, així com els plecs particulars que regien la licitació, sense
que es presentessin al·legacions al respecte.
II.- Que la Mesa, reunida en data 9-1-2019, fa proposta adjudicació de la contractació a favor de
l’oferta presentada pel Sr. JOSEP MARIA PI BOQUET, en representació de ELECTRICITAT BOQUET,
SL, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, en els Lots: 3, 4 i 5, segons el següent detall:
• Lot 3: import ofertat de 17.170,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 3.605,70€, essent l’import
total de 20.775,70€, IVA inclòs.
• Lot 4: import ofertat de 2.900,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 609,00€, essent l’import total
de 3.509,00€, IVA inclòs.
• Lot 5: import ofertat de 8.700,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 1.827,00€, essent l’import
total de 10.527,00€, IVA inclòs.
III.- Que va ser aprovat per Decret 4/19, de data 10-1-2019 la proposta d’adjudicació que la mesa
de contractació va realitzar, havent requerit a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL per a que
acredités el dipòsit de la garantia definitiva, així com per a que acredités la baixa superior a la
mitjana del 20% realitzada en els lots 1 i 2, en el termini de 3 dies hàbils.
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IV.- Que en data de 14-1-2019, l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL va presentar instància amb
registre d’entrada núm. 245/2019, adjuntant els justificants d’ingrés de la garantia definitiva dels
Lots 3, 4 i 5; i amb registre d’entrada núm. 200/2019, de la mateixa data, adjunten justificació de
la rebaixa econòmica sol.licitada.
V.- Que la Mesa, reunida en data 17-1-2019, fa proposta adjudicació de la contractació a favor de
l’oferta presentada pel Sr. JOSEP MARIA PI BOQUET, en representació de ELECTRICITAT BOQUET,
SL, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, en els Lots: 1 i 2, vista la justificació, segons el
següent detall:
• Lot 1: 12.297,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 2.582,37€, essent l’import total de 14.879,37€,
IVA inclòs.
• Lot 2: 4.040,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 848,40€, essent l’import total de 4.888,40€, IVA
inclòs.
VI.- Que va ser aprovat per Decret 12/19, de data 17-1-2019 la proposta d’adjudicació que la mesa
de contractació va realitzar, havent requerit a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL per a que
acredités el dipòsit de la garantia definitiva, dels lots 1 i 2.
VII.- Que en data de 21-1-2019, l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL va presentar els justificants
d’ingrés de la garantia definitiva dels Lots 1 i 2.
VIII.- Que per Decret 15/19, de data 23-1-2019, Adjudicar a l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL,
amb CIF B62145503, la licitació del subministrament i col·locació de l’enllumenat públic a Arenys
de Munt, en tots els lots, segons les condicions previstes en els plecs particulars i la proposta
presentada, un cop ha dipositat la garantia definitiva (de cadascun d’ells), i havent acreditat la
solvència.
En virtut de tot el que s’ha dit, els compareixents
ATORGUEN
amb els seus respectius drets i representacions el present contracte, pel qual el senyor Joan
Rabasseda i Ferrer, alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i en el seu nom i
representació, adjudica a favor de l’empresa ELECTRICITAT BOQUET, SL el procediment obert
simplificat per a la licitació del subministrament i col·locació de l’enllumenat públic a Arenys de
Munt, essent el preu d’adjudicació el següent, detallant per Lots:
• Lot 1: 12.297,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 2.582,37€, essent l’import total de 14.879,37€,
IVA inclòs.
• Lot 2: 4.040,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 848,40€, essent l’import total de 4.888,40€, IVA
inclòs.
• Lot 3: 17.170,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 3.605,70€, essent l’import total de 20.775,70€,
IVA inclòs.

_____
CVE: 20190-07122-48125-92401

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

•

Lot 4: 2.900,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 609,00€, essent l’import total de 3.509,00€, IVA
inclòs.
• Lot 5: 8.700,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 1.827,00€, essent l’import total de 10.527,00€,
IVA inclòs.
per ser l’oferta econòmica més avantatjosa i que s’ajusta als Plecs de clàusules econòmic
administratives particulars i tècniques que regien la licitació, amb càrrec a les següents aplicacions:
• Lot 1: 12.297,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 2.582,37€, essent l’import total de 14.879,37€,
IVA inclòs, amb càrrec al projecte 2018/2INVER/25, i a l’aplicació 430.165.62303.
• Lot 2: 4.040,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 848,40€, essent l’import total de 4.888,40€, IVA
inclòs, amb càrrec al projecte 2018/2INVER/25, i a l’aplicació 430.165.62303
• Lot 3: 17.170,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 3.605,70€, essent l’import total de 20.775,70€,
IVA inclòs, amb càrrec al projecte 2018/2INVER/25, i a l’aplicació 430.165.62303
• Lot 4: 2.900,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 609,00€, essent l’import total de 3.509,00€, IVA
inclòs, amb càrrec al projecte 2018/2INVER/25, i a l’aplicació 430.165.62303
• Lot 5: 8.700,00€, IVA exclòs, essent l’IVA de 1.827,00€, essent l’import total de 10.527,00€,
IVA inclòs, amb càrrec al projecte 2018/2INVER/25 i al projecte 2018/4INVER/24, i a les
aplicacions 430.165.62303 i 430.165.62500.
L’execució del contracte de subministrament s’iniciarà a l’endemà de la signatura del contracte.
S’obliga l’adjudicatari a desenvolupar el contracte segons el Plec de clàusules administratives
particulars, Plec tècnic i el Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament d’Arenys de
Munt, aplicable als contractes de subministraments, a més a més de les disposicions legals vigents
i les que en endavant es dictin, i a respondre del seu compliment amb la garantia constituïda.
L’adjudicatari quedarà obligat a la dedicació en l’execució del contracte dels mitjans materials i
personals que ha especificat en la seva oferta i que s’ha compromès a destinar, així com a la
prestació de totes les millores ofertades.
Així ho atorguen, fetes les advertències legals, en especial les que es refereixen al compliment del
que disposen les normes que regeixen la contractació administrativa.
I llegit el present contracte, que s’estén per duplicat, els atorgants el ratifiquen i el signen.
Del fet que els compareixents coneixen aquest contracte; del caràcter amb què obren i de tot el
contingut del mateix, en dono fe.
L’ALCALDE PRESIDENT,

Signatura: CN=TCAT P
Joan Rabasseda Ferrer DNI 40295052H
Data: 30/01/2019 14:32:16
_____

L’ADJUDICATARI,

LA SECRETÀRIA,

Signatura: CN=TCAT P Maria Carmen Gómez
Munoz-Torrero - DNI 11787830P,
SERIALNUMBER=11787830P, G=Maria Carmen,
SN=Gómez Munoz-Torrero, OU=Secretaria,
OU=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 30/01/2019 09:56:29
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