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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 acord de la Junta de 
Govern de data 28 de desembre de 2016, s’ha acordat adjudicar el següent 
contracte: 
 

1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Núm. expedient: 60/2016 

 
2. Objecte del contracte 

 
a) Tipus de contracte: serveis 
b) Descripció de l’objecte: Prestació del servei de manteniment d’aparells 

elevadors de l’Ajuntament de Canet de Mar Lots 1 i 2. 
c) Incoació expedient: Acord Junta de Govern Local de data 9 de novembre 

de 2016. 
  
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

 
a) Tramitació: Ordinària 
b) Procediment: Obert 
c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa 

 

4. Pressupost base de licitació 
 

Lot 1.- Aparells elevadors amb velocitat menor o igual a 0,15 m/s: Preu unitari:  
 
 *60,00 €/quadrimestre, IVA del 21% exclòs. 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 720,00 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 151,20 €. 
 
Lot 2.- Aparells elevadors amb velocitat superior a 0,15 m/s: Preu unitari: 
 
 *2 parades 65,00 €/mes, IVA del 21% exclòs. 
 *3 parades 65,00 €/mes, IVA del 21% exclòs. 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 3.900,00 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 819,00 €. 
 

5. Adjudicació  
 

a) Data:  28 de desembre de 2016 
b) Adjudicataris:  

 
Lot 1.- Orona, S.Coop 
Lot 2.- Kone Elevadores, SA 
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c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació:  

 
Lot 1.- Aparells elevadors amb velocitat menor o igual a 0,15 m/s: Preu unitari:  
 
 *50,00 €/quadrimestre, IVA del 21% exclòs. 
 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 720,00 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 151,20 €. 
 
Lot 2.- Aparells elevadors amb velocitat superior a 0,15 m/s: Preu unitari: 
 
 *2 parades 41,00 €/mes, IVA del 21% exclòs. 
 *3 parades 41,00 €/mes, IVA del 21% exclòs. 
 
El volum màxim de facturació per a cada any serà de 3.900,00 €, IVA del 21% 
exclòs, el qual puja la quantitat de 819,00 €. 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 2 de gener de 2017 


