Contracte específic del Sistema Dinàmic d’Adquisició per a la contractació del subministrament
elèctric i de gas natural
Exp. 18/0061

Barcelona, a 1 de setembre de 2018
Parts que intervenen en el contracte:
Òrgan de contractació:
FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS, amb NIF G17053596
Empresa adjudicatària i CIF
ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES S.A. (Oppidum), amb NIF A12890422
Apoderat/ada de l’empresa:
Sr. Luis Felipe Valero Calvo, amb DNI 05365400Y
Antecedents administratius:
Primer. En data 25 de juny de 2018 es va acordar aprovar les empreses seleccionades per participar en
el Sistema Dinàmic d’Adquisició (Exp. 18/0032) pel subministrament d’energia elèctrica i gas natural.
Segon. En data 26 de juny de 2018 es va invitar a participar a les empreses seleccionades del SDA al
contracte específic (Exp. 18/0061).
Tercer. En 26 de juliol de 2018 es va adjudicar el contracte específic del SDA per a la contractació del
subministrament elèctric i de gas natural.

Clàusules del contracte:
Primera. Constitueix l’objecte
(corresponent als lots 3 i 5 ).

d’aquesta

contractació

el

subministrament

d’energia

elèctrica

Segon. L’empresa adjudicatària es compromet a subministrar els béns detallats als plecs de l’expedient
de contractació, en els quantitats previstes, i al preu unitari que s’indica al text del contracte, amb estricta
subjecció a aquest contracte, al plec de clàusules particulars i al plec de prescripcions tècniques que
regeixen la contractació i segons les condicions establertes al SDA i al contracte específic, formalitzat
entre les parts esmentades a d’alt. A l’Annex 1 del present Contracte específic es detallen els punts de
subministrament objectes del contracte.

Tercera. L’import d’aquesta contractació és el següent (import agregat estimat segons lot):

IMPORT SENSE IVA

IVA

IMPORT AMB IVA

LOT 3

6.833,53 €

21%

8.268,57

LOT 5

1.495,38
8.328,91

TOTAL

21%
21%

1.809,41
10.077,98

Quarta. El termini de vigència d’aquest contracte derivat serà de 16 mesos, fins el 31 de desembre de
2019.

Signatures:

Pel contractista:
Firmado

Luis Felipe digitalmente por
Luis Felipe Valero
Valero
Calvo
Fecha: 2018.10.11
Calvo
17:12:58 +02'00'
Sr. Luis Felipe Valero Calvo
Apoderat ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS
INTEGRALES S.A.

Per part de l’entitat contractant:
40273742Y
JORDI CALSINA
(R: G17053596)
2018.09.17
11:48:48 +02'00'
Sr. Jordi Calsina Soler
Director Gerent de la Fundació Hospital de Palamós

Annex 1 .- Punts de subministrament objectes del contracte

