FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
NÚM. EXPEDIENT: AT21174
DENOMINACIÓ: Subministrament d’una bomba de fangs deshidratats a sitja de l'EDAR de Reus
Vist l’expedient de contractació de la licitació, tramitat mitjançant procediment obert simplificat sumari, pel
“Subministrament d’una bomba de fangs deshidratats a sitja de l'EDAR de Reus (AT21174)”, amb un
pressupost base de licitació de 33.281,00 € (trenta-tres mil dos-cents vuitanta-un euros) (IVA exclòs),
corresponent a 40.270,01€ (IVA inclòs).
Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, es fa constar que la comissió tècnica en data 26 d’octubre
del 2021, segons informe de valoració de les ofertes, proposa com a adjudicatària l’oferta presentada per:
Empresa: PROTECH CONTINENTAL, S.L.
NIF: B62640024
Per import de: 25.000 € (vint-i-cinc mil euros) (IVA exclòs), 30.250 € (IVA inclòs).
Termini execució: 15 setmanes a comptar des de l’acord d’adjudicació.
En data 28 d’octubre de 2021, l’òrgan de contractació emet l’Acord d’adjudicació, en el que acorda
adjudicar i notificar el contracte de referència a l’esmentada empresa, així com, notificar el resultat de
l’adjudicació a les empreses que no han resultat adjudicatàries.
La resolució d’adjudicació és condicionada a la presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació. En
data 29 d’octubre de 2021, dins del termini atorgat, l’adjudicatari entrega el requeriment sol·licitat.
Així mateix, ha quedat acreditat que el representat legal de l’adjudicatari és el Sr. Domingo Serrano
Keinarth, amb NIF 37331717A i que té poders suficients per a la formalització del present contracte.
La signatura per part de l’adjudicatària del present document implica l’acceptació expressa de la
formalització del contracte i de totes les obligacions i condicions descrites en el plec de clàusules.
Havent llegit el present document i assabentats del seu contingut, les parts integrants, com a prova de
conformitat i acceptació, signen el present document per duplicat i a un sol efecte.
Reus, a data de la signatura electrònica,

Per part d’Aigües de Reus,

Per part del contractista,

Joan Carles Ferraté i Meseguer
Director Gerent apoderat

Domingo Serrano Keinarth
Administrador
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