Ref:S/cc

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 7 de juny de 2017, s’ha adjudicat el següent contracte:
1.
a)
b)
c)
d)
2.

Entitat Adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Canet de Mar
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Núm. expedient: 21/2017
Adreça perfil de contractant: www.canetdemar.cat
Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Contractació servei de prevenció i salvament a les
platges de Canet de Mar.
c) Termini d'execució: Aquest contracte tindrà una durada inicial d’un any,
durant la temporada d’estiu, per bé que podrà ser prorrogat per un any
més, si alguna de les parts ho sol·licita i l’altra ho accepta de forma
expressa abans del seu venciment.
d) Incoació expedient: Acord Junta de Govern Local de data 26 d’abril de
2017.
e) (CPV) és el 92332000 (serveis de platges).
f) Publicació de l’anunci de licitació: Al DOGC núm. 7359 de data
28.04.2017.
3.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Forma: Proposició econòmicament més avantatjosa
4. Valor estimat del contracte: El valor estimat del present contracte
tenint en compte el que disposa l’art. 88 TRLCSP segons el qual cal incloure el
valor total del contracte sense IVA, incloent pròrrogues i import màxim al
150.413,22 €.
5.

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació del present contracte és de 75.206,61 €, IVA
exclòs per a tota la durada inicial del contracte, és a dir, 1 any.
L’import de l’IVA és de 15.793,39 €.
6. Adjudicació
a) Data: 7 de juny de 2017
b) Adjudicatari: Marsave Mallorca, SL
c) Nacionalitat: espanyola

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat

Ref:S/cc

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

d) Import de l’adjudicació: 65.201,61 €, IVA exclòs, el qual puja un import de
13.692,34 €
Atentament,

Pere Xirau i Esparrèch
Alcalde acctal.
Canet de Mar, 8 de juny de 2017
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