SERVEI D’ARQUITECTURA
Regidoria de l’hàbitat urbà i rural i la sostenibilitat

INFORME TÈCNIC.
OBJECTE: INFORME PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REVESTIMENT DE PARAMENT A
LA MARQUESINA DE LA PASSERA DELS MARISTES
ORGANISME CONTRACTANT : AJUNTAMENT DE LLEIDA.
DEPARTAMENT: SERVEI D’ARQUITECTURA
Antecedents.‐
A conseqüència de l’informe previ justificatiu i d’aprovació del contracte de l’obra de
revestiment de parament a la marquesina de la passera dels Maristes, mitjançant contracte
menor amb invitacions (informe de data 24 d’abril de 2019), es va iniciar la licitació amb
invitació a les següents empreses:
FRABEN METAL SL
BALLESPI ALUMINI SL
MIQUEL CLARO FERNÁNDEZ
D’acord a l’informe de contractació, de data de 29 de maig de 2019, només s’ha rebut una única
oferta. Aquesta correspon a l’empresa FRABEN METAL SL.
PRESSUPOST BASE SENSE IVA

9.499,77 €

PROPOSICIÓ ECONOMICA

OFERTA

FRABEM METAL

8.698,00 €

sense IVA

Vist que s`ha presentat una sola proposició i que examinada la documentació relacionada a
l’expedient, es considera que aquesta és correcta i s’adequa als requeriments de la licitació.
En base a l’exposat, es proposa adjudicar a l’empresa FRABEM METAL, amb CIF B 25340563, el
contracte de les obres de revestiment de parament a la marquesina de la passera dels Maristes,
per la quantitat oferta de vuit‐mil sis‐cents noranta‐vuit euros, IVA exclòs (8.698,00 €).
L’execució dels treballs serà d’acord a les prescripcions contingudes en la memòria valorada i en
el Plec de Prescripcions Administratives particulars que regeixen aquest contracte menor
d’obres.
Lleida, 3 de juny de 2019
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