FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
NÚM. EXPEDIENT: AT21172
DENOMINACIÓ: Obres de reposició de la màquina d’absorció climatització del laboratori de l’EDAR Reus.

Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació de les obres de reposició de la màquina d’absorció
climatització del laboratori de l’EDAR Reus (AT21172), licitat mitjançant procediment obert simplificat
sumari, amb un pressupost base de licitació de 49.330,00 € (quaranta-nou mil tres-cents trenta euros) IVA
exclòs; corresponents a 59.689,30 € (IVA inclòs).
Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, es fa constar que la comissió tècnica en data 18 d’octubre
del 2021, segons informe de valoració de les ofertes, proposa com a adjudicatària a l’oferta presentada
per:
Empresa: ELECNOR SA
NIF: A48027056
Import execució: 47.352,92 € (IVA exclòs) (quaranta-set mil tres-cents cinquanta-dos euros amb
noranta-dos cèntims), 57.297,03 € (IVA inclòs).
Termini execució: Dues (2) setmanes a comptar des de l’acta de replanteig de l’obra.
En data 20 d’octubre de 2021, l’òrgan de contractació emet l’Acord d’adjudicació, en el que acorda
adjudicar i notificar la realització de les tasques del contracte de referència a l’esmentada empresa, així
com, notificar el resultat de l’adjudicació a les empreses que no han resultat adjudicatàries.
Resolució d’adjudicació signada condicionada a la presentació de la documentació prèvia a l’adjudicació. En
data 27 d’octubre de 2021, dins del termini atorgat, l’adjudicatari entrega el requeriment sol·licitat.
Així mateix, com consta al RELI, i coincident amb la declaració responsable presentada amb l’oferta, ha
quedat acreditat que el representat legal de l’adjudicatari és el Sr. Joan Pujols Camprubí, amb DNI
777407719-Y, 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 Messeguer
Director Gerent apoderat

Joan Pujols Camprubí
Representant legal
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