Tràmit 5770
Codi Contracte

Núm. Expedient

18002867L02
ÒRGAN GESTOR

Dep. Projectes i Obres

ÒRGAN DE
CONTRACTACIÓ

Comissió de Govern

20180367

Obres implantació fase V.2 nova xarxa de bus Lot
2
Codi Oficina Comptable

0504

EXCLOURE de la licitació del contracte núm. 18002867L02 que té per objecte les obres d'implantació de la fase V.2 de la nova xarxa
de bus, lot 2, amb mesures de contractació pública sostenible, l'oferta presentada per Oprocat,S.L, d’acord amb el previst a la
clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP), per haver inclòs en el sobre núm. 1 informació relativa a l'oferta
econòmica.
ADJUDICAR l'esmentat contracte, per un import de 220.911,53 euros (IVA inclòs), de conformitat amb la proposta de valoració i
classificació continguda en l'expedient a CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, amb NIF A58142639, amb una baixa del
24,06% sobre el preu de sortida, i d'acord amb la seva proposició, en ser considerada l'oferta més avantatjosa, sotmès a la condició
suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l'actual.
DISPOSAR a favor de l'adjudicatari l'esmentada quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s'indiquen en aquest
mateix document amb un import de 220.911,53 € (IVA inclòs), dels quals 182.571,51 € corresponen al preu net i 38.340,02 € a l'IVA.
FIXAR en 9.128,58 euros l'import de la garantia definitiva.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l'adjudicació ,
comparegui per formalitzar el contracte a les dependències d'Ecologia Urbana, Av. Diagonal, 240, 5a planta.
DESIGNAR com a responsable del contracte a la Sra. Lourdes Conesa Cañabate, Cap del Dept. de Gestió de Projectes i Obres.
DONAR-NE COMPTE a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

DADES CREDITOR

Nom:

Telf:
Fax:

Carrer:
Ramon Turró 148-150
Població: 08005 BARCELONA

932250506
932254858

NIF

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU

A58142639

ADMINISTRACIÓ
Tipus
D1
D1

Assentament
6000102527-000-0000
6000102526-000-0000

FASE
Data compt.
25.09.2018
25.09.2018

Exercici
2019
2018

Orgànic
0504
0504

Posició Pressupost.
D/60382/44111
D/60382/44111

PGC
2320040382
2320040382

Actuació
P11605905
P11605905

Import Total . . . . . . .

El document original ha estat signat electrònicament per:
Eduardo Maria Cusco Moya el dia 26/09/2018 a les 15:46, que tramita;
Jordi Campillo i Gámez el dia 26/09/2018 a les 15:48, que dóna el vistiplau;
Janet Sanz Cid el dia 28/09/2018 a les 09:15, que proposa;
Maria Teresa Llor Serra el dia 28/09/2018 a les 10:16, que fiscalitza;
Joan Caparros Hernandez el dia 04/10/2018 a les 14:06, que dóna el vistiplau.

D

Import
33.570,18
187.341,35

220.911,53
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