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JBB/rc
008 Contractació
Exp. 2018/7175
Anunci de formalització de contracte

Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Organisme: Diputació de Girona.
Número d’identificació: 8001760009.
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
Número d'expedient: 2018/7175
Domicili: Pujada Sant Martí, 5
Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972185000
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Tipus de poder adjudicador Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

Objecte del contracte:
a) Classificació estadística d el contracte (Codi CPV): 34928471-0 Materials de
senyalització
Altres: 50230000-6 Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats
amb carreteres i altres equips
b) Lloc d'execució: Codi NUTS: ES512
.
c) Descripció: L’objecte del contracte és el subministrament i col·locació de
senyalització vertical i abalisament necessaris per poder portar a terme la conservació i
millora de les carreteres de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona d’acord amb el
que estableix el Plec de prescripcions tècniques.
Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP)
c) Tipus de procediment d’adjudicació: Obert (art. 156 de la LCSP), subjecte a
regulació harmonitzada
Adjudicació del contracte:
a) Criteris d’adjudicació:
a. Preu (fins a 80 punts)
b. Pla d’assegurament de la qualitat justificant els certificats ISO 9001 o
equivalents de l’empresa (20 punts)
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b) Data d’adjudicació del contracte: 09 d’abril de 2019
c) Nombre d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes
empreses: 6
d) Nombre d’ofertes rebudes d’un altre Estat membre o d’un tercer país: 0
e) Nombre d’ofertes rebudes per via electrònica: 6
f) Dades de l’adjudicatari
a. Nom: Lacroix Señalización SA
b. CIF: A12329827
c. Adreça: Avenida Pinoa, nº16 48170 Zamudio (Bizkaia)
d. Codi NUTS: ES213
e. Telèfon: 944 522 061
f. Adreça electrònica i d’internet del licitador: comercial@lacroix-city.com ;
http://www.lacroixnorte.com/
g. És una PYME: Si
h. S’ha adjudicat a una UTE: No
g) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
UE: No
Formalització del contracte:
a) Data de formalització del contracte i contractistes:
Data: 7 de juny de 2019
Contractista: Lacroix Señalización SA
b) Valor de l’oferta seleccionada: 405.980,70 € (IVA no inclòs)
Recurs
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent de la
publicació d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal de Contractes del Sector Públic, en el
termini de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d’aquest
anunci
Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 10/06/2019
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