ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
CONSISTENT EN LA REPOSICIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'EB LA CANONJA
(Exp. C034_19)
Identificació de l’expedient
Contractació de les obres d'instal·lació elèctrica consistent en la reposició del quadre elèctric
de l'EB La Canonja
Antecedents
1. Amb data 3 de setembre de 2019 es publica al perfil del contractant d’EMATSA, allotjat a
la plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de
la convocatòria corresponent a la licitació indicada a l’encapçalament.
2. La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb publicitat al perfil del
contractant d’EMATSA.
3. L’única empresa licitadora ha estat:
- TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL.
4. La proposició presentada ha estat examinada per la mesa de contractació que conclou
que l’oferta presentada per l’empresa TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL, es
inferior al preu màxim de licitació, per la qual cosa se li ha requerit la documentació
indicada a la clàusula 16a del plec de clàusules administratives i econòmiques regulador
de la contractació, i la constitució de la garantia definitiva prevista a la clàusula 17a de
l’esmentat plec per import de 1.296,11 EUR.
5. L’empresa TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL, en el termini atorgat, ha aportat la
documentació i ha dipositat la garantia definitiva que li ha estat requerida.
En base a aquests antecedents, RESOLC:
1. Adjudicar el contracte de les obres d'instal·lació elèctrica consistent en la reposició del
quadre elèctric de l'EB La Canonja (Exp. C034_19) a l’empresa TARRAGONA
SISTEMES INDUSTRIALS, SL per un preu de 25.922,28 EUR (més l’IVA corresponent)
i resta de condicions de la seva oferta.
2. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació.
3. Nomenar responsable del contracte al Sr. Ivan Fraga Medico, responsable de l’àrea
de depuració d’Ematsa.

4. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, requerint-lo per a que
comparegui i formalitzi el corresponent contracte, i a la resta de licitadors per al seu
coneixement.
5. Publicar la present resolució d’adjudicació al perfil del contractant d’EMATSA.
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Daniel Milan Cabré
Director Gerent
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

