ANUNCI
De Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona pel qual es fa pública la formalització d'un contracte d’obres
(exp. 660/2021-O-PO).
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Organisme: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (CMPSB).
Número d’identificació: S0800471E.
Domicili: Passeig de la Circumval·lació 8, 3ª planta.
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
Codi NUTS: ES511.
Telèfon: 932483832.
Fax: 93.248.38.46.
Adreça electrònica: contractacio@parcdesalutmar.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://www.parcdesalutmar.cat
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a les 14 hores.
j) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona.
2. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Àmbit de la sanitat.
3. Central de compres o contractació conjunta: No.
4. Codi CPV: 42512300-1
5. Codi NUTS lloc d’execució: ES511
6. Descripció de la licitació:
a) Número d'expedient: 660/2021-O-PO
b) Descripció de l'objecte: Obra de reforma de la climatització de l’edifici de Consultes Externes
(CCEE) de l’Hospital del Mar, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
c) Termini d’execució: Màxim 6 mesos, des de l’acta de comprovació del replanteig. En el termini de 15
dies, des de l’acta de comprovació del replanteig, l’adjudicatari presentarà el programa de treball
totalment detallat tipus PERT per al seguiment de l’execució de l’obra. S’ha previst un termini màxim
d’execució de 6 mesos. Donat que durant la realització de l’obra les Consultes Externes estaran en
funcionament, i que la part que afecta al mòdul K haurà d’estar fora de servei degut a l’abast i
complexitat dels treballs a efectuar, és convenient minimitzar el temps d’execució de l’obra.
d) Admissió de pròrroga: No.
e) Divisió en lots i número de lots/ unitats: No.
f) Admissió de variants: No.
7. Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Obres.
b) Tramitació: Ordinari.
c) Procediment: Obert.
8. S’aplica un acord marc: No.

S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No.
9. Criteris d’adjudicació:



Criteris avaluables de forma automàtica, Ponderació: 51 punts.
Criteris avaluables segons judici de valor, Ponderació: 49 punts.

10. Data d’adjudicació del contracte: 03/06/2022
11. Núm. d’ofertes rebudes: 3
a) PIME: Sí, 2 empreses.
b) Empreses estrangeres: No.
c) Via electrònica: Sí. Sobre Digital 2.0
12. Dades del contractista:
Nom: AGEFRED, S.L.
NIF: B08357329
Adreça: Escultor Canet, 35 – 08028 Barcelona
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 696960651
Adreça electrònica: agefred@agefred.es / xavier.prats@agefred.es
El contractista és una PIME: Sí.
a) El contracte ha estat adjudicat a una agrupació d’empreses: No.
13. Valor de l’oferta seleccionada: 651.564,96 € (538.483,44 € + 113.081,52 €, corresponent al 21%
d’IVA).
14. Subcontractació: La subcontractació de personal només serà possible, prèvia autorització expressa
per part de la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del CMPSB i d’acord amb l’establert en
l’art.215 de la LCSP.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: No.
16. Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjats contenciosos administratius de
Barcelona/Gerent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici I), 08075 Barcelona/ Passeig Marítim, 25-29,
08003 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos comptats des de l’endemà de la notificació d’adjudicació per al
recurs contenciós administratiu, i d’1 mes comptat des de l’endemà de la notificació d’adjudicació per
al recurs potestatiu de reposició.
17. Referències de publicacions anteriors al DOUE: No procedeix.
18. Data d’enviament de l’anunci d’adjudicació al DOUE: No procedeix.
19. Altres informacions: Data de formalització del contracte: 07/06/2022.

Barcelona, 20 de juny de 2022

Esther Lozano Moledo
Cap del Servei de Contractació
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

