Contractació
Pública
Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts
de subministrament titularitatde les societats privades municipals de l'Ajuntament
de ViladecansTRAMENT TITULARITAT DE LES SOCIETATS PRIVADES MUNICIPALS
DE L'AJUNTAMENT DE VILADECANS (EXP 065/FP14/161).

Òrgan de contractació: Viladecans Mediterrània, SL
Codi d'expedient: 065/FP14/161
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Subministraments
Subtipus de contracte: Adquisició
Procediment de licitació: Obert
Compra d'innovació: No

Dades del contracte

Descripció de la prestació: Subministrament elèctric de mitja i baixa tensió en lliure mercat dels diversos punts de subministrament
titularitat de les societats privades municipals de l'Ajuntament de Viladecans (EXP 065/FP14/161)
Pressupost de licitació: 445.347,31 € sense IVA

538.870,24 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte: 1 any
Àmbit geogràfic: Viladecans
Termini de presentació d'ofertes: 25/04/19 14:00 h
Valor estimat del contracte: 979.764,08 € sense IVA
Subhasta electrònica: No
Contracte harmonitzat: Sí
Pròrroga: Sí
Informació complementària sobre la pròrroga: TERMINI PRESTACIO SUBMINISTRAMENT: UN (1) ANY de vigència inicial del
contracte, més UN (1) ANY DE PRÓRROGA (potestativa per a SPM
VILADECANSMEDITERRÀNIA, S.L. i obligatòria per a l'adjudicatari)
Es preveuen modificacions als plecs: Sí

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 27/05/19 14:40 h

Es compra innovació: No
Reserva social: No
Data d'adjudicació del contracte: 21/05/19
Termini per a la formalització del contracte: Prèvia presentació de la documentació requerida en la resolucio d'adjudicació, d'acord amb
el previst a l'article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte un cop transcorreguts 15
dies hàbils comptadors des del dia següent a la data de notificació de la resolució d'adjudicació. Finalitzat aquest termini, es requerirà a
l'adjudicatari per tal que formalitzi el contracte en un termini no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al que s'hagués
rebut el requeriment (sempre que no s'hagi interposat recurs en el qual s'hagi sol·licitat suspendre la formalització del contracte).
Número d'ofertes rebudes: 6
Codi CPV: 09310000
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A.
Nacionalitat: Espanya
506.685,53 € amb IVA
Import:
Import sense IVA: 418.748,38 €

Documentació

Acords: Els que es determinen a la Proposta d'Adjudicació
Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions: Veure annex a la Proposta d'Adjudicació emesa per la Mesa de Contractació
Contingut a la proposta d'adjudicació

Informes Tècnics:

Condicions d'execució: Previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, entre les quals es destaca la següent: Garantir que
tota l'energia subministrada sigui d'origen renovable.
Resolució d'adjudicació : 16. RA Sub. elèctric 21-05-19.pdf
15. PAM Sub. elèctric 16-05-19.pdf

PDF

PDF

12. AO sobre B subm. elèctric 10-05-19.pdf

PDF

Signature Not Verified
Signat electrònicament per :Plataforma de
Contractació de Serveis Públics
Data :2019.05.27 14:40:07 CEST
Raó:Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Lloc : Barcelona

