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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ANUNCI 

 
De conformitat amb el que es disposa a l’article 151.4 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, es fa públic que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 
896/2016, de data 12 d’agost, s’ha resolt adjudicar el següent contracte: 
 
1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Núm. expedient: 63/2015 

 
2. Objecte del contracte 
 

a) Tipus de contracte: subministrament 
b) Descripció de l’objecte: subministrament d’aigua envasada, així com 

l’arrendament de 14 dispensadors d’aigua a ubicar a les diferents 
dependències municipals. 

c) Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 432/2016, de 2 de maig. 
  

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
 

a) Tramitació: ordinària 
b) Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia 
c) Empreses convidades: Viva Aqua Service Spain, SA, Aquadirect Blue 

Planet, SL, Eden Springs España, SAU, Agua de Bronchales, SA i Acquajet, 
SL. 

 
4. Pressupost base de licitació 
 

- Garrafes d’aigua d’entre 18 a 20 l .............................. 0,225 €/l 
- Ampolles d’aigua de 50 cl .......................................... 0,21 €/u 
- Higienització ................................................. 2,5 €/u i higiene 
- Gots de plàstic de 220 ml ........................................ 0,016 €/u 

 
IVA exclòs, el qual puja un 10% pel que fa a les garrafes i ampolles d’aigua, i un 
21 % pel que fa a les higienitzacions i gots de plàstic. 
 
5. Adjudicació  
 

a) Data:  12 d’agost de 2016 
b) Adjudicatari: Viva Aqua Service Spain, SA 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació:  

 
- Garrafes d’aigua d’entre 18 a 20 l .............................. 0,187 €/l 
- Ampolles d’aigua de 50 cl .......................................... 0,16 €/u 
- Higienització ............................................... 0,00 €/u i higiene 
- Gots de plàstic ....................................................... 0,015 €/u 
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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

IVA exclòs, el qual puja un 10% pel que fa a les garrafes i ampolles d’aigua, i un 
21% pel que fa a les higienitzacions i gots de plàstic. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
 
 
Canet de Mar, 18 d’agost de 2016 


