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DISTRIBUCIONS DELS ESPAIS DEPARTAMENTALS DE LA FACULTAT DE
CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ AL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

Atès que el dia 05/07/2021
32/2021
ves
distribucions dels espais departamentals de la Facultat de Ciències de la
Comunicació al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

contracte i un cop realitzada la seva valoració.

atès que les primeres classificades són
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS,
SLU pel Lot 1
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL pel Lot 2,
per haver presentat les millors ofertes.
Atès que les empreses han presentat la documentació requerida, de conformitat
amb el que preveuen els articles 140.1 i 150.2 i concordants de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic.

novembre, de contractes del sector públic, en relació amb la formalització del
contracte.
Atès
a la legislació vigent en matèria de contractació pública.

RESOLC:
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Primer.-

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU, amb NIF
B65675365, el contracte 32/2021 - Obres de millora de
ves distribucions dels
espais departamentals de la Facultat de Ciències de la
Comunicació al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Lot 1, per un import de 103.100,00
de 21.651,00 i un import total de 124.751,00 .

Segon.-

GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL,
amb NIF B60650801, el contracte 32/2021 - Obres de millora de
ves distribucions dels
espais departamentals de la Facultat de Ciències de la
Comunicació al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
Lot 2, per un import de 68.687,64
de 14.634,40 i un import total de 84.322,04 .

Tercer.- Ordenar que es publiqui aquesta resolució al perfil de contractant.
Quart.licitadors.
Cinquè.- Requerir a les empreses ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU i
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL perquè formalitzin el
contracte dins del termini establert
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
El rector
Per delegació,

Maria Cendrós Carreras
Vicegerenta
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des
aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de la possibilitat
ratiu davant el rector de la

comú de les administracions públiques.

contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab) teniu a la vostra disposició tota la
informació publicada en relació amb el procediment.

