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De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 pública la formalització del contracte de 
d’una màquina elevador de fèretres a destinar al cementiri municipal de Canet de 
Mar: 
 
1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Núm. expedient: 18

 
2. Objecte del contracte 
 
 

a) Tipus de contracte: subministrament
b) Descripció de l’objecte: 

fèretres. 
c) Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 

 
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
 
 

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia
c) Empreses convidades: 

d’elevació i serveis, 
Marco Taller, SL.  

 
4. Pressupost base de licitació
 
 
24.793,39 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 5.206,61 
 
5. Adjudicació  
 
 

a) Data: 9 d’agost de 2016
b) Adjudicatari: Grau maquinària i servei integral, SA
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de l’adjudicació: 

4.895,91 € 
 
6. Formalització 
 
 

a) Data:1 de setembre
b) Adjudicatari: Grau maquinària i servei integral, SA

08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

 

 

ANUNCI 

 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 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 pública la formalització del contracte de subministrament 
d’una màquina elevador de fèretres a destinar al cementiri municipal de Canet de 

Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
Núm. expedient: 18/2016 

Tipus de contracte: subministrament 
Descripció de l’objecte: subministrament d’una màquina elevador de 

Incoació expedient: Decret de l’Alcaldia 416/2016, de 2 de maig.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 

ordinària 
Procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia 
Empreses convidades: Tècniques i treballs d’elevació, SL, Vallesana 
d’elevació i serveis, SL, Grau maquinària i servei integral, SL, Equiurbe, SL i 

 

de licitació 

òs, el qual puja un import de 5.206,61 €. 

9 d’agost de 2016 
Adjudicatari: Grau maquinària i servei integral, SA 
Nacionalitat: espanyola 
Import de l’adjudicació:  23.171,00 €, IVA exclòs, el qual puja un import de 

1 de setembre de 2016 
Grau maquinària i servei integral, SA 

Ref: S/as 

Fax 93 794 12 31 

De conformitat amb el que es disposa a l’article 154 del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de contractes 

subministrament 
d’una màquina elevador de fèretres a destinar al cementiri municipal de Canet de 

subministrament d’una màquina elevador de 

2016, de 2 de maig. 

Tècniques i treballs d’elevació, SL, Vallesana 
maquinària i servei integral, SL, Equiurbe, SL i 

òs, el qual puja un import de 
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c) Nacionalitat: espanyola
d) Import de la formalització: 

de 4.895,91 € 
 
 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 13 de setembre
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Nacionalitat: espanyola 
Import de la formalització: 23.171,00 €, IVA exclòs, el qual puja un import 

13 de setembre de 2016 

Ref: S/as 

Fax 93 794 12 31 

IVA exclòs, el qual puja un import 


