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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 en data 23 d’octubre de 2017 s’ha 
formalitzat el següent contracte: 
 

1. Entitat Adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria 
c) Núm. expedient: 48/2017 
d) Adreça perfil de contractant: www.canetdemar.cat 

 
2. Objecte del contracte 

 
a) Tipus de contracte: subministraments 
b) Descripció de l’objecte: contractació subministrament d’un sistema 

d’enregistrament òptic de control d’accés de vehicles i control d’infraccions 
de semàfor en fase vermella. 

c) Termini d'execució:  La durada del contracte serà de 3 anys a comptar des 
de la formalització del contracte, distribuïts de la següent manera: 

 
-Primer any del contracte: Instal·lació de dos equips “foto rojo” amb 

tota la instal·lació per al seu correcte funcionament segons les 
clàusules tècniques, inclòs el contracte de manteniment preventiu i 
correctiu. 

-Segon i tercer any del contracte: Serà la quota de manteniment 
preventiu dels dos equips “foto rojo” i de la seva instal·lació, segons 
informació especificada al plec de clàusules tècniques. 

 
Aquest contracte podrà ser prorrogat, pel que fa al servei de manteniment, 
per 2 anys més voluntat expressa d’ambdues parts, que es posarà de 
manifest a través del corresponent acte administratiu acceptat pel 
contractista. 
d) Incoació expedient: Decret núm. 1037/2017 de data 1 de setembre de 

2017. 
e) CPV: 32333200-8 (Videocàmeres) i 34996000 (equip de control, seguretat 

o senyalització per a carreteres). 
f) Publicació de l’anunci de licitació: Al DOGC núm. 7449 de data 6.09.2017 i 

en el perfil de contractant en la mateixa data. 
  

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació 
 

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

 
4. Valor estimat del contracte: 25.782,00 € 

 
De conformitat amb allò que es disposa a l’art. 88 TRLCSP, el valor estimat del 
contracte inclou el valor total exclòs l’IVA, incloent les pròrrogues i l’import 
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màxim al que puguin arribar les modificacions del contracte previstes al Plec o 
a l’anunci de licitació. 

 
5. Pressupost base de licitació 

 
El pressupost base de licitació del present contracte és 24.741,00 €, IVA exclòs 
per a tota la durada inicial del contracte, és a dir, tres anys. L’import de l’IVA 
és de 5.195,61 €. 

 
6. Formalització  

 
a) Data adjudicació: 20 d’octubre de 2017 
b) Data formalització: 23 d’octubre de 2017 
c) Adjudicatari: Alphanet Security Systems, SL 
d) Nacionalitat: espanyola 
e) Import del contracte: 20.985,00 €, IVA del 21% exclòs, el que puja la 

quantitat de 4.406,85 €. 
 
Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 23 d’octubre de 2017 


