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ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ I PETITES NOVES
INSTAL·LACIONS PER L’ANY 2019 EN DIFERENTS PAVELLONS DEL RECINTE MODERNISTA DE
L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

Exp. LICFP 19/65
1.- Entitat Adjudicadora
a.- Organisme: Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
b.- Número d’expedient: LICFP 19/65
2.- Objecte del contracte:

a.- Descripció: L’objecte del contracte son les reparacions i petites noves instal·lacions que es

preveuen necessàries per l’any 2019 en diferents pavellons del Recinte Modernista de la Fundació
Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b.- Número i data de l’anunci de licitació: Perfil del contractant de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau i plataforma de contractació pública de la Generalitat de 10/07/2019.
3.- Tramitació i procediment:
a.- Tramitació: Ordinària
b.- Procediment: Obert no Harmonitzat simplificat sumari.
4.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte:
Pressupost de licitació: 60.000,00.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació

60.000,00.-€

Import total (IVA
inclòs)

IVA (21%)
12.600,00.-€

72.600,00.-€

Valor estimat del contracte: 60.000,00.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:

Concepte
Pressupost base de licitació total
Possibles modificacions
Total

Import (IVA exclòs)
60.000,00.-€
NO

60.000,00.-€
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5.- Adjudicació:
a.- Data d’adjudicació: 9 de setembre de 2019.
b.- Adjudicatari: GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. amb CIF número CIF B-60650801.
c.- Preu adjudicació: El valor màxim de la despesa és de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00.-€), si bé
la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, només està obligada a satisfer els
imports corresponent als treballs efectivament realitzats segons l’oferta econòmica presentada
per l’empresa licitadora, que és la següent:

Oferta econòmica hores operari (€/h) IVA exclòs
Oferta econòmica materials (%)
Temps de resposta en la 1a intervenció de cada ordre de
treball (hores)
Termini de presentació del pressupost de cada ordre de treball
(hores)

Gestión Integral de
Instalaciones, S.L
19,00 €/h
20%
1 hora
48 hores

6.- Data de formalització del contracte:
La FORMALITZACIÓ del present contracte, d’acord amb el que es disposa en 159.6.g) de la Llei de
Contractes del Sector Públic i l’apartat cinquè de la clàusula dotzena “Adjudicació i formalització
del contracte” del Plec de Clàusules Particulars, es durà a terme mitjançant la signatura
d’acceptació per part de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació de l’òrgan de
contractació, en el termini màxim de tres dies naturals, a comptar des de la data en que s’hagi
notificat l’adjudicació del contracte.

Josep Maria Coll Arqué
Lletrat, Assessoria jurídica
Barcelona 12 de setembre de 2019

