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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 
dels sector públic, es fa públic que mitjançant Decret núm. 1552/2017 de 28 de 
desembre de 2017, s’ha adjudicat el següent contracte:  
 
1.  Entitat adjudicadora 
 

a) Organisme: Ajuntament de Canet de Mar. 
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria. Secció de contractació. 
c) Núm. expedient: 64/2017 
d) Adreça perfil de contractant: www.canetdemar.cat 
  

2.  Objecte del contracte: 
 

a) Tipus de contracte: Contracte de subministrament 
b) Descripció de l'objecte: Subministrament de material d’enllumenat públic 

per a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
c) Termini de lliurament: Vuit setmanes. 
d) Incoació expedient: 31 d’octubre de 2017 
e) CPV: 3150000 (Material d’enllumenat i làmpades elèctriques) 
f) Publicació de l’anunci de licitació: Al DOGC núm. 7489 de data 7.11.2017 

i en el perfil del 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:  92.561,98 €. 
 
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 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 es fixa en la modalitat de preus 
unitaris per a cadascuna de les tipologies de material a subministrar, i serà el que 
consta a continuació, IVA exclòs: 
 

Tipus 1. Lluminària circular decorativa amb braç de façana curt ....... 421,74 €/u 
Tipus 2. Lluminària circular decorativa amb braç de façana llarg ...... 443,34 €/u 
Tipus 3. Lluminària vial amb braç de façana curt 

3.1. Potència fins a 34W ...................................................... 348,80 €/u 
3.2. Potència fins a 48W  ..................................................... 384,80 €/u 

Tipus 4. Lluminària vial amb braç de façana llarg 
4.1. Potència fins a 34W ...................................................... 356,00 €/u 
4.2. Potència fins a 48W  ..................................................... 392,00 €/u 
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Tipus 5. Caixa estanca per a fusibles CF 100C  .................................. 8,90 €/u 
Tipus 6. Fusibles 6A GL/GG T0 amb indicador de fusió  ...................... 0,64 €/u 
Tipus 7. Cable RZ1-K 5G6  ............................................................ 3,25 €/m 
 

El volum màxim de facturació serà de 92.561,98 euros, IVA exclòs, el qual puja la 
quantitat de 19.438,02 euros. 

 
6. Adjudicació 
 

a) Data: 28 de desembre de 2017 
b) Adjudicatari: Grupo Electro Stocks, SLU 
c) Nacionalitat: espanyola 
d) Import de l’adjudicació: 

 
Tipus 1. Lluminària circular decorativa amb braç de façana curt ....... 369,78 €/u 
Tipus 2. Lluminària circular decorativa amb braç de façana llarg ...... 388,07 €/u 
Tipus 3. Lluminària vial amb braç de façana curt 

3.1. Potència fins a 34W ...................................................... 276,00 €/u 
3.2. Potència fins a 48W  ..................................................... 312,00 €/u 

Tipus 4. Lluminària vial amb braç de façana llarg 
4.1. Potència fins a 34W ...................................................... 282,00 €/u 
4.2. Potència fins a 48W  ..................................................... 318,00 €/u 

Tipus 5. Caixa estanca per a fusibles CF 100C  .................................. 6,86 €/u 
Tipus 6. Fusibles 6A GL/GG T0 amb indicador de fusió  ...................... 0,48 €/u 
Tipus 7. Cable RZ1-K 5G6  ............................................................ 2,41 €/m 

 
 

Atentament, 
 
 
 
 
 
 
Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 
Canet de Mar, 3 de gener de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


