ANUNCI
Pel qual es fa pública la formalització d’un contracte.
Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l’article 154 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que s’ha formalitzat el
contracte següent:
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Organisme: Vila Universitària SL
Número d’identificació: B59589143
Domicili: Edifici Blanc, Avinguda Can Domènech, Campus UAB
Localitat i codi postal: Cerdanyola del Vallès (Barcelona), CP: 08193
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 581 70 88
Adreça electrònica: contractacio.corporacio.uab@uab.cat
Adreça d’Internet: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vila_universitaria
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
(PANAP)
j) Principal activitat del poder adjudicador: allotjament universitari.
k) El poder adjudicador és una central de compres: no
l) Dependència que tramita l’expedient: Direcció Jurídica i de RH de la Fundació
UAB
m) Número d’expedient: 06/2019
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: procediment per a l’adjudicació del contracte d’obres de paleteria,
fusteria i pintura als edificis i la urbanització de l’entorn de la Vila Universitària
ubicada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Codi CPV: 45000000-7
c) Lots: no
d) Lloc d’execució: Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
e) Codi NUTS: ES511
3. Tramitació i procediment:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipus: obres
Tramitació: ordinària
Procediment: obert, no sotmès a regulació harmonitzada.
S’aplica un Acord Marc: no
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: no
S’utilitza subhasta electrònica: no
Criteris d’adjudicació: veure l’apartat J del quadre de característiques del plec
de clàusules administratives.

4. Formalització del contracte:
a) Data d’adjudicació: 22 de gener de 2020
b) Data de formalització del contracte: 30 de gener de 2020
c) Número d’ofertes rebudes: 4

d) Número d’ofertes rebudes d’altres Estats membres o tercers països: 0
e) Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 4
f)

Empresa contractista:
Constraula Enginyeria i Obres SAU, amb NIF A-58142639
Domicili: carrer Caracas, 11 08030-Barcelona (Barcelona)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 225 05 06
Adreça electrònica: notificaciones@constraula.com
Web: www.constraula.com
Tipus d’empresa: PIME

g) Import o cànon d’adjudicació:
Import net: 964.000,00 € (IVA exclòs)
Import total: 1.166.440,00 € (IVA inclòs)
h) Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar a tercers: no
es preveu la subcontractació
5. Programa finançat amb fons de la Unió: no.
6. Òrgan responsable del procediments de recurs:
Direcció Jurídica i de RH de la Fundació UAB
Adreça: Edifici Blanc, 1a planta, Campus de la UAB, 08193, Bellaterra
Cerdanyola del Vallès
Telèfon: 935817088
Adreça electrònica: contractació.corporacio.uab@uab.cat
7. Publicacions al DOUE: no

