
 

ANUNCI

Per acord de Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2017, s'adjudicà el contracte 
administratiu de serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via, espais i terrenys 
públics al municipi de Badia del Vallès i la retirada de vehicles a la fi de la seva vida útil 
per a la seva eliminació com a residus en Centre Autoritzat pel Tractament de vehicles 
(CATV, i es publica la seva formalització als efectes de l'article 154 del Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre.

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme. Ajuntament de Badia del Vallès
b) Dependència que tramita l'expedient. Àrea de Presidència. Servei de Policia Local. 
Secretaria general
c) Número d'expedient. 803/2017
d) Direcció d'internet del perfil del contractant. 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxes.php?id=34

2. Objecte i duració del contracte: 
a) Tipus. Serveis
b) Descripció. Prestació dels serveis de grua per a la retirada de vehicles de la via, 
espais i terrenys públics al municipi de Badia del Vallès i la retirada de vehicles a la fi  
de la seva vida útil per a la seva eliminació com a residus en Centre Autoritzat pel 
Tractament de vehicles (CATV)
c) CPV. 60112000-6
d) Duració. Dos anys, prorrogable fins a un màxim de quatre anys
e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. BOP i perfil del contractant
f) Data de publicació de l'anunci de licitació. 21 d’abril de 2017

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació. Ordinària
b) Procediment. Obert, diversos criteris objectius d'adjudicació

4. Valor estimat del contracte: 132.457,08 euros

5. Pressupost base de licitació. Import net:  27.595,23  euros. Import total:  33.390,22 
euros.

6. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació. 9 de juny de 2017
b) Data de formalització del contracte. 15 de juny de 2017 
c) Contractista. Rafael Muelas Navarrete
d) Import d'adjudicació. Import net: 27.595,23 euros. Import total: 33.390,23 euros
e)  Avantatges  de  l'oferta  adjudicatària.  Millores  dels  preus  unitaris  i  dels  mitjans 
adscrits a la prestació dels serveis. 

Badia del Vallès, document signat electrònicament

L'Alcaldessa
Eva María Menor Cantador

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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