Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

ACTA D’ADJUDICACIÓ

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció de les obres d'adequació de la UCI pediàtrica i de
neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau: HGG-17270
(1v)

Atès que en data 31 de maig de 2018 el Consell d'Administració 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 i executiu i la posterior direcció de les obres d'adequació de la UCI
pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona. Clau:
HGG-17270 (1v)”.
Atès que Sanabria & Planas-Gallego, Arquitectos, SLP ha lliurat en temps i forma la
documentació sol·licitada.
Atès l'acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat, pres en la seva reunió de data 30
de març de 2016, en què es delega en el President i Conseller Delegat de la Societat
l'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada de conformitat amb la
classificació d’ofertes realitzada pel propi Consell.

Resolc

Primer.- Adjudicar a Sanabria & Planas-Gallego, Arquitectos, SLP el “Contracte de serveis per
a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les
obres d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta, de Girona. Clau: HGG-17270 (1v)”, per un import de CENT TRENTA-QUATRE MIL
SET-CENTS CINQUANTA EUROS IVA NO INCLÒS (134.750,00 Euros) i un termini de 6
mesos pel que fa a la redacció dels projectes i estudis, i per un import de CINQUANTA-SET
MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS IVA NO INCLÒS (57.750,00 Euros) per a la direcció de
les obres, el que fa que l'import total sigui de CENT NORANTA-DOS MIL CINC-CENTS
EUROS IVA NO INCLÒS (192.500,00 Euros), de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació i els informes tècnics de les ofertes presentades a la licitació.
Dels esmentats informes en resulta que l’oferta d’aquest licitador és l’econòmicament més
avantatjosa per concórrer en la mateixa, en funció dels criteris establerts al Plec de Bases de la
licitació, les característiques i avantatges determinants de que hagi estat seleccionada amb
preferència a les presentades per la resta de licitadors admesos.
Segon.- Practicar les notificacions i publicar el present acord al perfil d’Infraestructures.cat
d’acord amb allò previst a l’article 151.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic .
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