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DOCUMENT

1.- Jordi Solernou Vilalta (TCAT) (Alcalde), 17/05/2021 10:55

ANUNCI
Es fa públic que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 28 d’abril 2020 va
adjudicar la Contractació de les obres de nova instal·lació de la xarxa de mitja
tensió, així con la redacció del projecte elèctric executiu corresponent i la
direcció de les obres, definides en l’ “avantprojecte de variant de mitja tensió 25
Kv al carrer Foix, cantonada Antonio Machado de Sant Joan de Vilatorrada fet
que es publica als efectes de l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant LCSP).
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Número d’expedient: X2020003131

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.santjoanvilatorrada.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: l’execució de les obres de nova instal·lació de
la xarxa de Mitja Tensió, així com la redacció del projecte elèctric
executiu corresponent i la direcció de les obres, definides en
l’Avantprojecte de de variant de Mitja Tensió 25 kV al carrer Foix,
cantonada Antonio Machado, de Sant Joan de Vilatorrada”, redactat per
l’ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada d’acord amb el Plec de
Condicions Tècniques i pressupost d’EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales,
S.L. Unipersonal.
b) Lloc: municipi de Sant Joan de Vilatorrada
c) Durada de la contracte: 3 mesos, dels quals:
- Redacció: 1 mes
- Execució de les obres: 2 mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat
4. Pressupost base de la licitació anual: 89.539,86 € € + 18.803,37 (21% iva) =
108.343,23 €, IVA inclòs
5. Adjudicació:
a) Data: 11 de maig de 2021
b) Contractista: ESTUDIOS Y MONTAJES ELECTRICOS, S.L.,
c) Import d’adjudicació: 65.051,00 €+ 13.660,71 (21%IVA) = 78.711,71 IVA
inclòs
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