UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ CRG02/17
(L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ), a la vista de la Proposta d’adjudicació
elevada per la Mesa de Contractació/Unitat Tècnica i en base als
següents fets:


Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació/Unitat
Tècnica i d’obertura de la documentació administrativa de data
10 de març de 2017, a través de la qual es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec
de Clàusules Particulars i s’acorda admetre a licitació a
l’empresa:
ECO-FRED RUBI, S.L.



Vista l’Acta d’obertura de la proposta tècnica de data 21 de març
de 2017, en la que es fa constar la valoració de les propostes
tècniques presentades per l’únic licitador d’acord amb els criteris
de valoració establerts a l’annex 6 del Plec de Clàusules
Particulars així com en atenció al Plec de Prescripcions
Tècniques.



Vista l’Acta d’obertura de proposicions econòmiques de data 30
de març de 2017, en la que es fa constar les ofertes presentades
per les empreses licitadores i el termini d’execució ofertat per les
mateixes.



Vist l’Informe Tècnic de data 29 de març de 2017 on s’avaluen i
valoren les ofertes tècniques i econòmiques presentades pels
licitadors, i que forma part de l’expedient de contractació.



Vistos els següents criteris d’adjudicació:

LOTE 1
Sobre 2 – Oferta Técnica

ECO-FRED RUBI, S.L.

Puntos máximos

36

40

55

60

91

100

Sobre 3 – Oferta Económica
PUNTS TOTAL LOT 1

1
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LOTE 2
Sobre 2 – Oferta Técnica
Sobre 3 – Oferta Económica
PUNTS TOTAL LOT 2

ECO-FRED RUBI, S.L.

Puntos máximos

37

40

55

60

92

100

HA ACORDAT / HA RESOLT:


ADJUDICAR a l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., domiciliada a
C/ Apel·les Mestres 4, 08191 de Rubí, Barcelona, amb NIF B61022166, el contracte relatiu a les Obres de reforma de la sala 526
i de l'àrea 512 de la planta 5ª sud del CRG, el Lot 1 per un import de
66.544,62 € (IVA exclòs) i una garantia de 2 anys, i el Lot 2 per un
import de 63.175,56 € € (IVA exclòs) i una garantia de 2 anys, essent
La suma total dels dos lots és de 129.720,18€ (IVA exclòs),
d’acord amb l’informe de valoració de les ofertes abans esmentat
que s’accepta; REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini
màxim de 10 dies naturals des de la data de publicació de
l’adjudicació en el Perfil de Contractant d’aquesta entitat
constitueixi la garantia definitiva, per un import total de 6.486,01
euros, indicant el següent desglossament: 3.327,23€ pel Lot 1 i
3.158,78€ pel Lot 2; tanmateix que presenti la documentació
justificativa indicada al Plec de Clàusules Particulars en el mateix
termini indicat.



ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present adjudicació al PERFIL
DE CONTRACTANT.

Barcelona, a 03 d’abril de 2017
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