ANUNCI
De SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. mitjançant el qual es formalitza el
contracte per a la realització de l'execució de les OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA MASIA
DE CA N’AMAT PER A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL PATRIMONI LOCAL A
VILADECANS (EXP. NÚM. 142/FP14/001)
1. Poder adjudicador
a. Nom: SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.
b. Número d’identificació: B-60039088
c. Direcció: C/ Pompeu Fabra, 50 de Viladecans.
d. Codi NUTS: ES511
e. Telèfon: 936373055
f. Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat
g. Adreça d'Internet de l’entitat: https://vigem.cat/
h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública
i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Execució obres serveis i subministraments. Gestió urbanística i
promoció econòmica de la ciutat.
j. Central de compres / contractació conjunta: No.
2. Objecte del contracte
a. Descripció de la licitació: de l'execució de les OBRES CONTINGUDES AL
PROJECTE MODIFICAT DE LA FASE 2B. AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA
MASIA DE CA N’AMAT PER A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL
PATRIMONI LOCAL A VILADECANS
b. Codi CPV: 45212310-2 Trabajos de construcción de edificios relacionados con
exposiciones
c. Lloc d’execució de les obres: Viladecans
d. Codi NUTS de l’emplaçament principal de les obres: ES511
3. Procediment de licitació
a. Procediment d’adjudicació: Obert no subjecte a regulació harmonitzada
b. Tramitació: ordinària
c. Contracte: Obres
d. S’aplica un acord marc: No.
e. S’utilitza una subhasta electrònica: No.
f. Divisió en lots: No
g. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 9ª del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
h. Número d’ofertes rebudes: 1
i. Ofertes rebudes de PIMEs: SI
ii. Ofertes rebudes d’un altre estat: NO
iii. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1
i. Data d’adjudicació del contracte: 03/10/2019

4. Adjudicatari
a. Nom: REHAC, S.A.
b. Número d’identificació (CIF): A-58578048
c. Direcció: Carrer Osona, núm. 1, Parc de Negocis Mas Blau. Prat de Llobregat.
d. Codi NUTS: ES511
e. Telèfon: 93 409 93 60
f. Adreça electrònica: estudiosbcn@rehacsa.es
g. Adreça d'Internet de l’entitat:
h. PIME: Si
i. UTE: No
5. Imports:
a. Valor de l’oferta adjudicatària:1.647.516,40 € IVA exclòs
b. Valor i proporció del contracte que es preveu contractar: 1.744.952,20 € IVA
exclòs
6. Règim de recursos
a. Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article
44 i següents de la LCSP davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, contra l’anunci de licitació, els plecs reguladors de la present licitació i els
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la
contractació així com contra els actes de tràmit adoptats en el procediment
adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra
els acords d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en
l’incompliment del previst pels articles 204 i 205 LCSP.
b. Òrgan competent en el procediment de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (Via Laietana núm. 14 de Barcelona, CP 08003).
c. Termini de presentació del recurs: El termini per a interposar el recurs especial
en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, a comptar d’acord amb allò
establert en l’article 50 de la LCSP.
7.

Altra informació:
a. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
b. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Viladecans, a 22 de novembre de 2019
SPM VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L.

