
 

ANUNCI 

Per  acord  de  Junta  de  Govern  Local  de  data  14  de  juliol  de  2017,  s'adjudicà  el 
contracte  administratiu  de  serveis  de  manteniment,  conservació,  connexió  a  una 
Central  Receptora  i  gestió  d'incidències  de  les  diferents  centrals  d'alarma 
antiintrusisme  als  diferents  equipaments  i  edificis  municipals,  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. Territori/Secretaria

 c) Número d'expedient. 2731/2016

 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. Manteniment, conservació, connexió a una central receptora i gestió 
d'incidències  de  les  diferents  centrals  d'alarma  antiintrusisme  als  diferents 
equipaments i edificis municipals

 c) CPV. 50610000-4

 d) Duració. Dos anys

 e) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. BOP i Perfil del contractant

 f) Data de publicació de l'anunci de licitació. 26 de maig de 2017

3. Tramitació i procediment:

 a) Tramitació. Ordinària

 b) Procediment. Obert, diversos criteris d'adjudicació

4. Valor estimat del contracte: 74.400 € euros.

5.  Pressupost  base de licitació.  Import  net:  15.500 €  euros.  Import  total:  18.755 € 
euros.

Ajuntament de Badia del Vallès

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

smb://seuelectronica.badiadelvalles.cat/fitxes.php%3Fid=34


 

6. Formalització del contracte:

 a) Data d'adjudicació. 14 de juliol de 2017

 b) Data de formalització del contracte. 1 d’agost de 2017

 c) Contractista. Imán Seguridad, S.A.

 d) Import d'adjudicació. Import net: 12.476,67 euros. Import total: 15.096,77 euros.

 e)  Avantatges  de  l'oferta  adjudicatària.  Millora  del  preu  de  licitació  dels  serveis 
ordinaris i dels preus unitaris dels serveis extraordinaris de manteniment.

Badia del Vallès, document signat electrònicament.

L'Alcalde accidental

Iván Sanz Pérez
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