Ajuntament de la Pobla de Mafumet
ANUNCI
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
CONTRACTE DE SERVEIS
“REDACCIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ
SEGURETAT I SALUT, D’URBANITZACIÓ DE LA PERLLONGACIÓ DE LA RAMBLA
JAUME I”
Per decret de l’Alcaldia núm. 944/2021 de 21 de juny, s’ha adjudicat el contracte del
servei relatiu a la “Redacció del projecte, direcció facultativa i coordinació seguretat i
salut, d’urbanització de la perllongació de la Rambla Jaume I”, al qual efecte es publica
la seva formalització de conformitat a l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic:
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de la Pobla de Mafumet.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
Domicili: C./ Jacint Verdaguer, 6, CP 43140 - La Pobla de Mafumet.
Codi NUTS: ES514.
Òrgan competent: Alcalde.
Número d’expedient: 134/2021.
Perfil del contractant:
http://poblamafumet.eadministracio.cat/contractor-profile-list

a) Tipus: contracte de serveis.
b) Descripció: serveis relatiu a la “Redacció del projecte, direcció facultativa i
coordinació seguretat i salut, d’urbanització de la perllongació de la
Rambla Jaume I”.
c) Divisió per lots: NO.
d) Lloc d’execució: Pobla de Mafumet.
e) Durada del contracte: El termini d’execució del present contracte serà el
temps establert per a la redacció del projecte i aquell necessari per a
realitzar tots els treballs relacionats amb l’execució i la liquidació del
contracte d’obra, inclosa la recepció de la mateixa i l’informe previ a la
devolució de la garantia d’aquell..
f) Pròrrogues: : No.
g) Codi NUTS: ES514.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat
c) Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
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2. Objecte de contracte:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
4. Valor estimat del contracte: 42.500,00 euros (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació: 51.425,00€ (42.500,00 euros, més el 21% d’IVA).
6. Garanties:
a) Garantia provisional: NO.
b) Garantia definitiva: s’ha constituït una garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació això és 1.190,00€.
7. Requisits específics del contractista:
a) Classificació: segons s’estableix als plecs.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica o professional: segons
s’estableix als plecs.
8. Adjudicació:
Número d’ofertes rebudes: 9.
Data d’adjudicació:21 de juny de 2021.
Data de formalització del contracte: 23 de juny de 2021.
Import d’adjudicació: el preu del contracte és de 28.798,00€ IVA inclòs
(23.800,00€ més 4.998,00€ en concepte d’IVA)
e) Contractista:
 Nom: PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, SL
 NIF: B623052489
 Domicili social: C/Escultor Llimona, núm.18, baixos 1ª, Barcelona,
08031.
f) Avantatges de l’oferta adjudicatària: criteris de valoració establerts al Plec
segons es valoren a les actes de la Mesa de contractació publicades al perfil
del contractant.
9. Publicació de l’anunci d’adjudicació al DOUE: No procedeix.
EL SECRETARI-INTERVENTOR

document signat electrònicament
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a)
b)
c)
d)

