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ADJUDICACIÓ

Vist que GRAMEIMPULS, SA necessita contractar el subministrament de material d'
electricitat i lampisteria.

Vist que GRAMEIMPULS, SA va complir amb les exigencies de publicitat de I 'article
175.3 de la LCSP, mitjangant la publicació de l' anunci de licitació en el perfil del
contractant de la seva pagina web i en el Butlletí Oficial de la Província de data 14
de marg de 2011, donant un termini de 15 dies naturals per presentar les ofertes.

Vist que dins del termini a que s' ha fet referencia, van presentar proposicions les
quatre empreses següents:

o Policarpo Andradas Segarra (ME URPO)
o AUBERT, SA
o ELECTRICIDAD R PUERTA
o CATALANA SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS I ELECTRICS, SL

Vist que es va realitzar la qualificació de la documentació general presentada amb el
Sobre núm. 1 de les seves respective~ proposicions, es va comprovar la idone'itat de
les quatre empreses per a participar en aquest procediment i per tant, es van
admetre a la licit~ció.

Vist que en data 11 d' abril de 2011, es va reunir la Mesade contractació procedint-
ne a l' obertura deis respectius sobres 2A de les quatre empreses, el contingut del
qual era la documentació acreditativa de les millores tecniques i altres millores, de
conformitat amb l' establert a la clausula 13 del Plec de clausules 'administratives
particulars que regulen la licitació del subministrament de material d' electricitat i
lampisteria.

Vist que en data 2 de maig de 2011, constitu"ida la Mesa de contractació, es va
procedir a l' obertura deis sobres 2B relatius a la proposició económica per a la
present licitació.

. .

Vist que en data 5 de maig de 2011, es va reunir la Mesa de contractació i va
classificar les ofertes per ordre decreixent i es va propasar l' empresa
ELECTRICIDAD R PUERTA, com adjudicataria d' aquest contracte ates que la seva
proposta va obtenir la millor puntuació en la suma de l' oferta económica i l' oferta
de millores tecniques i altres millores.
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Vist que en data 6 de maig de 2011 es va requerir a l' entitat proposada com a
adjudicataria perque presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributaries i de seguretat social, de
disposar deis mitjans compromesos per l' execució del contracte ¡del pagament de
la despesa de publicació, i que ha presentat tota la documentació requerida dins el
termini establert.

Ates a les instruccions internes en materia de contractació de GRAMEIMPULS, SA
de data 19 de novembre de 2010, i l' article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d' octubre,
de Contractes del Sector Públic, pel que fa a l' adjudicació, notificació i publicació de
la mateixa.

Per tot aixó, el President en funcions de GRAMEIMPULS, SA, acorda:

PRIMER.- Adjudicar el contracte de subministrament de material d' electricitat i
ferreteria a l' empresa ELECTRICIDAD R PUERTA, SA amb CIF A089194090 i
domicili social a Badalona, carrer Acer 25-31, Polígon Les Guixeres, per un import
maxim de 120.000 Euros (IVA exclós).

SEGON.- Publicar aquest acord en el perfil. del contractant i notificar a tots els
licitadors.

Santa


