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ANUNCI DE LA FORMALITZACIÓ
Per Decret de l’Alcaldia núm. 370/19, de 25 de setembre, es va resoldre adjudicar a la UTE CLOSESMAS_stPR el
contracte de servei de “Redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli antic de Sant Pere
de Riudebitlles”.
El dia 5 d’octubre de 2019 es va formalitzar el contracte en document administratiu, mitjançant signatura
electrònica.
1. Entitat adjudicadora:
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Plaça de les Eres, 1
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Telèfon: 93 899 50 61
Fax: 93 899 60 81
Correu electrònic: st.pereriu@diba.cat
Pàgina web: www.santperederiudebitlles.cat
Codi NUTS 3: ES511
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Execució del servei de “Redacció del pla de renovació i millora de l’espai públic històric del nucli
antic de Sant Pere de Riudebitlles”.
b) Divisió en lots: no.
c) Lloc d’execució: Barri Vell.
d) Durada del contracte: 3 mesos des de la formalització del contracte pel que fa a la redacció de
l’avantprojecte del pla director; a la redacció de l’estudi històric i a la redacció dels projectes bàsic i executiu
de la primera fase. Pel que fa a la direcció d’obres de la primera fase: termini vinculat al que s’estableixi per
a l’execució de l’obra en el projecte a redactar, preveient que comencin al 2020
e) Codi CPV: 71200000-0 (Serveis d’arquitectura i serveis connexos).
f) Codi NUTS 3 de l’objecte del contracte: ES511
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinari.
b) Procediment: negociat sense publicitat amb invitació a un únic licitador.
c) Forma: Valoració de les proposicions i determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa atenent a
una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu.
4. Informació sobre l’adjudicació:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Data de l’adjudicació: 25/09/2019
Número total d’ofertes rebudes: 1
Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1
Número d’ofertes rebudes des d’altre estat membre: 0
Número d’ofertes rebudes via electrònica: 0
Valor i proporció dels contractes que es prevegi subcontractar: No es preveu.
El contracte està relacionat amb un projecte o programa de la UE: No.

5. Informació sobre l’adjudicatari:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Nom: CLOSESMAS_stPR
NIF: U67499657
Direcció: C/ Alfons XII, 26, 2n, C.P. 08241, Manresa (Barcelona).
Codi NUTS 3: ES511
Telèfon: 93 875 09 50
Fax: ---Correu electrònic: d.closes@coac.cat
Pàgina web: www.davidcloses.wordpress.com
L’adjudicatari és una petita o mitjana empresa: Sí.
El contracte es va adjudicar a un grup empresarial: No.

6. Dades econòmiques de l’adjudicació:
-

Valor estimat del l’oferta seleccionada: 36.000,00 € (import sense IVA)

7. Obtenció d’informació sobre l’òrgan responsable en matèria de procediments de recursos i
mediació
-

Oficines municipals (veure punt 1).

8. Criteris de valoració de les proposicions i la seva ponderació:
- Termini de lliurament [De 0 fins a 65 punts].
- Qualitat [De 0 fins a 25 punts].
- Organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que executi aquest [De 0 fins a
10 punts].

Joan Llort i Vives
Alcalde
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