DECRET 5/11

Vist que mitjançant Decret de Presidència núm. 309/10 de data 9 de desembre de 2010,
ratificat en la Comissió Permanent del Ple celebrada en sessió ordinària de data 14 de
desembre de 2010, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques que regulen la contractació derivada en l’ «Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació als departaments de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el Sistema central
d’adquisicions» del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca del
Maresme, mitjançant procediment negociat sense publicitat,

Vist que en l’esmentat acord es va convocar procediment negociat sense publicitat i es va
convidar a cinc empreses a presentar la seva oferta econòmica a través de la Plataforma
Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) mitjançant subhasta
electrònica,

Vista l’Acta de la Mesa de Contractació reunida en data 16 de desembre de 2010,
mitjançant la qual es proposta l’adjudicació a la següent empresa i pels imports
assenyalats:

Lots Acord
marc

Sublot

Preu
adjudicacio

Consum
MWh/any

LOT 2

3

102,921990

1.941,95

LOT 3

5

102,921990

9
10

import total
a preu
adjudicació

Empresa

NIF

199.869,36

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

3.747,39

385.688,84

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

100,998940

9.222,76

931.488,98

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

124,999000

13.588,29

1.698.522,66

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

LOT 4

Vist que s’ha rebut, per part de l’empresa, la documentació sollicitada mitjançant escrit
registrat en data 21 de desembre de 2010 i número 5989, d’acord amb l’article 135 de la
Llei 30/2007 de contractes del sector públic,

Atès l’article 22 de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic,

Atesa la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, així com el plec de clàusules
administratives particulars que ha regit el procés de selecció del contractista i les generals
aplicables a aquest tipus de contracte,

Vist que la propera sessió ordinària de la Comissió Permanent del Ple que és l’òrgan
competent, està prevista celebrar-la el proper 18 de gener, essent que aquesta
circumstancia aconsella l’exercici de la competència descrita en l’apartat e) de l’article
13.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de l’organització comarcal de Catalunya, que té el seu parallelisme en l’apartat k) de
l’article 21.1 de la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

HE RESOLT:

PRIMER.- ADJUDICAR el subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la comarca
del Maresme dels lots i sublots que es relacionen a continuació a les següents empreses i
pels imports assenyalats:

Lots Acord
marc

Sublot

Preu
adjudicacio

Consum
MWh/any

LOT 2

3

102,921990

1.941,95

LOT 3

5

102,921990

9
10

import total
a preu
adjudicació

Empresa

NIF

199.869,36

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

3.747,39

385.688,84

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

100,998940

9.222,76

931.488,98

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

124,999000

13.588,29

1.698.522,66

ENDESA ENERGIA SA

A81948077

LOT 4

SEGON.- DECLARAR desert els lots i sublots subhastats en la contractació derivada en l’
«Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, amb destinació als departaments de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i entitats que participen en el Sistema
central d’adquisicions» del subministrament d’energia elèctrica als ens locals de la
comarca del Maresme, que es relacionen a continuació:

Lots Acord
marc

Sublot

Consum
MWh/any

7

12.323,82

Desert per manca d’ofertes

8

16.950,42

Desert per manca d’ofertes

11

6.719,63

Desert per manca d’ofertes

12

8.819,98

Desert per manca d’ofertes

LOT 4

SEGON.- PUBLICAR-HO en el perfil del contractant de la corporació.

TERCER.- NOTIFICAR-HO a l’adjudicatari per al seu coneixement i als efectes que, en el
termini de deu dies hàbils a comptar des de la notificació, se celebri en document
administratiu el respectiu contracte.

QUART.- FACULTAR al president del Consell Comarcal del Maresme per la signatura de
l’esmentat contracte i de quants documents siguin necessaris.

CINQUÈ.- NOTIFICAR-HO a la resta de licitadors i als ajuntaments interessats, per al seu
coneixement i efectes.

Mataró, 12 de gener de 2011
El President

Josep Jo i Munné

