ANUNCI DE FORMALITZACIÓ

D’acord amb l’article 154 de la de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
(REDESSA) anuncia la formalització del contracte de SERVEI DE MANTENIMENT
DELS APARELLS ELEVADORS DE DIVERSOS EDIFICIS DE REDESSA.

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Organisme: Reus Desenvolupament Econòmic, S.A.
Número d'identificació: A43423649
Domicili: Tecnoredessa-Edifici Tecnoparc, Av. Bellissens, 42
Localitat i codi postal: Reus – 43204
Codi NUTS: ES514
Telèfon: 977300304
Direcció de correu electrònic: contractacio@redessa.cat
Adreces d’internet:
- Adreça principal: www.redessa.cat
- Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp
?reqCode=viewDetail&idCap=13987060&ambit=5&
i) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador que no té la condició
d’Administració Pública.
j) Objecte social, entre d’altres, la promoció, el suport i la participació
econòmica i social que contribueixin al desenvolupament de l’entorn
socioeconòmic i la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa i
ocupació, en general, en qualsevol dels sectors econòmics així com el
foment i la promoció urbanística i d’obres, la construcció, compravenda,
arrendament i, en general, l’explotació i tinença d’immobles, la gestió de
l’explotació i el manteniment dels seus serveis.
k) Central de compres/contractació conjunta: No
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2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Contracte de servei de manteniment dels aparells
elevadors de diversos edificis de REDESSA.
c) Codis CPV:
- 50750000-7: Serveis de manteniment d’ascensors
- 42416100-6: Ascensors
d) Lloc d’execució: Reus
e) Publicat: Perfil de contractant en data 21 de juny del 2019
3. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment de contractació: Obert i no subjecte a regulació harmonitzada
c) S’aplica un acord marc: No
d) Subhasta electrònica: No
e) Número d’ofertes presentades: 5
f) Número d’ofertes admeses: 5
4. Adjudicació:
a) Data: 1 d’octubre del 2019
b) Contractista: ORONA SOCIETAT COOPERATIVA
- NIF: F-20025318
- Direcció: Hernani, Polígon Industrial Lastaola s/n.
- Telèfon: 943551400
- Direcció electrònica: licitaciones@orona.es
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 18.129,96€, IVA exclòs (anual)
e) Termini d’execució: Dos (2) anys. Es podrà prorrogar per períodes anuals i fins
a tres (3) anualitats més, essent el termini total d’execució de (5) cinc anys.
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