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RESOLU

23/2021 OBRES DE
DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA ADAPTACIÓ A
LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL FASE 1. DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Atès que el dia 01/06/2021
Obres d
normativa de protecció contra incendis actual. Fase 1 de la UAB.

23/2021

Vistes les ofertes presentades
contracte i un cop realitzada la seva valoració.
Vista l
de data 12/07/2021,
de contractació la proposta de classificació de les propostes presentades, i atès que la
FERROVIAL SERVICIOS, SAU, per haver presentat
la millor oferta.
esentat 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.

de contractes del sector públic, en relació amb la formalització del contracte.

legislació vigent en matèria de contractació pública.

RESOLC:
Primer.

FERROVIAL SERVICIOS, SAU, amb NIF A80241789,
el contracte 23/2021 Obres d
per la seva adaptació a la normativa de protecció contra incendis actual.
Fase 1 de la UAB, per un import de 54.897,74 , IVA exclòs, amb una quota
11.528,52 i un import total de 66.426,26 .

Segon.

Ordenar que es publiqui aquesta resolució al perfil de contractant.
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Tercer.

Notificar aquesta reso

.

Quart.

FERROVIAL SERVICIOS, SAU perquè formalitzi 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 d Economia de la UAB

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu
adora de la
reposició previ al contenciós administratiu davant el rector
l'endemà de la re

63.3.e) de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, en el perfil del contractant de
la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab) teniu a la vostra disposició tota la informació publicada en
relació amb el procediment.

