Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el
projecte executiu i la posterior execució de les obres de la nova construcció de l'Escola
1L RB L'Àlber d'Albesa. Clau: PNL-20230

Barcelona, 13 de gener de 2022
Atès que en data 19 de desembre de 2021 el President i Conseller Delegat
d’Infraestructures.cat va aprovar la classificació de les ofertes admeses en la licitació del
“Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic, el
projecte executiu i la posterior execució de les obres de la nova construcció de l'Escola
1L RB L'Àlber d'Albesa. Clau: PNL-20230”, d’acord amb la proposta elevada per la Mesa de
Contractació i l’Informe de la Comissió Tècnica de valoració d’ofertes.
Atès que Grup Mas edificació SL ha lliurat en temps i forma la garantia definitiva.
Atès l'acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat de data 17 de novembre de 2021,
en què es delega en el President i Conseller Delegat de la Societat la facultat d’adjudicar
contractes a l’oferta millor classificada, de conformitat amb la classificació d’ofertes aprovada
pel Consell o el President i Conseller Delegat.
RESOLC
Primer.- Adjudicar a Grup Mas edificació SL el “Contracte de serveis per a l'assistència tècnica
per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la posterior execució de les obres de
la nova construcció de l'Escola 1L RB L'Àlber d'Albesa. Clau: PNL-20230”, per un import de
220.628,19 euros (IVA no inclòs) per a la redacció del projecte i un termini de 6 mesos, per un
import de 2.234.428,58 euros (IVA no inclòs) per a la Construcció de la totalitat de l’edifici/s,
fonamentacions incloses, per un import de 377.105,53 euros (IVA no inclòs) per Urbanització i
adequacions preexistències i un termini de 9 mesos, i per un import de 44.125,64 euros (IVA no
inclòs) per a la eventual redacció de projectes modificats, sent un import total de 2.876.287,94
euros (IVA no inclòs).
Segon.- Notificar als licitadors i publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública d’acord amb allò previst a l’article 151 de la Llei de contractes del sector
públic.
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