Exp. núm: HAB-ECAS-3/2018
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat i Sumari
Import de sortida: 64.441,47 € (IVA EXCLOS)
Iva aplicable: 21%
Termini d’execució: Màxim 4 mesos des de la signatura del contracte.

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ

En data 18 de setembre de 2018 es va publicar al perfil del contractant la licitació per a
l’adjudicació de les obres d’impermeabilització de les plantes soterrànies dels aparcaments
situats al carrer Sant Lluís núm. 44 i 45 de Terrassa.
En data 17 d’octubre de 2018 es va procedir a l’obertura del SOBRE ÚNIC aportats per els
licitadors, es van avaluar i classificar les ofertes presentades mitjançant les fórmules
automàtiques previstes a la clàusula dotzena del PCAP i d’acord amb l’informe tècnic emès,
el qual comprova que cap proposta és anormalment baixa, d’acord amb l’article 149.2 lletra
b, de la LCSP 2017 i puntua les ofertes de la següent manera amb l´unic criteri de millor
oferta econòmica amb el següent resultat:

Licitadors
OBRES I SERVEIS LAUREN S.L.

Puntuació total
100 punts

REHATEC FAÇANES, S.A.

55,95 punts

RAS 21, S.L.

66,84 punts

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
JAISER REHAB, S.L.
IMESAPI, S.L.

22,24 punts
Exclòs fora termini
Exclòs no atès
requeriment

Atès l’informe tècnic, que s’adjunta a la present resolució com annex i que va avaluar i
classificar les ofertes i la proposta d’adjudicació a favor del candidata amb millor puntuació a
favor de l’empresa OBRES I SERVEIS LAUREN, S.L. que ha obtingut 100 punts per una
oferta econòmica de 55.078,18 € (IVA EXCLOS), l’òrgan de contractació

ACORDA

PRIMER.-Adjudicar el contracte d’obres “Impermeabilització de les plantes soterrànies
d’aparcaments situades al carrer Sant Lluís núm. 44 i 45 de Terrassa” (ref. 0003/2018)
tramitat per procediment obert simplificat i sumari,ordinari no subjecte a regulació
harmonitzada, a favor de OBRES I SERVEIS LAUREN, S.L. NIF B-66408352, amb estricta
subjecció als plecs de clàusules administratives particulars, al projecte tècnic i a la seva
oferta per import de 55.078,18 € IVA exclòs, i (66.644,40 € IVA inclòs) i per un termini
d’execució de 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte.
SEGON.- Requerir a l’adjudicatari perquè aporti la documentació establerta d’acord amb la
clàusula 25ª del PCAP.

TERCER.- Formalització Contracte un com comprovat el compliment de les obligacions
anteriorment citades, es procedirà a la formalització del corresponent contracte d’obres
d’impermeabilització de les plantes soterrànies dels aparcaments situats al carrer Sant Lluís
44 i 45 de Terrassa que es formalitzarà en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la
recepció de la notificació del requeriment.

Terrassa, 09 de novembre de 2018
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