Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
RESOLUCIÓ DE CLASSIFICACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Execució de les obres RAM 2021, als Serveis Territorials a la Catalunya (VI): Institut Alexandre de
Riquer (Calaf) i Centre de Recursos pedagògics de l'Anoia (Igualada).
Clau XMH-21506

Barcelona, 14 de setembre de 2021
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Atès l'acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat de data 23 de març de 2018, en què es
delega en el President i Conseller Delegat de la Societat les facultats:
-

d’aprovar la classificació d’ofertes de contractes d’obres de valor estimat fins a 3 milions d’euros (IVA
no inclòs), sempre que la classificació es faci de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i,

-

d’adjudicar contractes a l’oferta millor classificada, de conformitat amb la classificació d’ofertes
aprovada pel Consell o el President i Conseller Delegat.

Vista la proposta feta per la Mesa de Contractació
Resolc
Primer.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes de la
licitació del contracte d’ “Execució de les obres RAM 2021, als Serveis Territorials a la Catalunya
(VI): Institut Alexandre de Riquer (Calaf) i Centre de Recursos pedagògics de l'Anoia (Igualada).
Clau XMH-21506”, recollida al Quadre núm. 1.
Segon.- Adjudicar a Serviobres Queralt, SLU el contracte supraesmentat en ser la segona millor oferta
respecte a la classificació aprovada i amb el segon major percentatge de baixa lineal sobre tots i
cadascun dels preus de les unitats d’obra del projecte aprovat, amb un percentatge de 7,50%, un import
de 242.226,11 euros (IVA no inclòs), i un termini d’execució de 2 mesos.
Tercer.- Notificar als licitadors i publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública d’acord amb allò previst a l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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