Resolució de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA per la qual s’anuncia la formalització del
contracte relatiu l’execució de les obres del projecte d’urbanització del PMU-11 IVECORENFE/FARINERA. ENDERROCS FASE 1. FINQUES 4.1, 4.2 I 4.5 (MATARÓ).

Número d’expedient: END02-11/2022.
1.

Entitat adjudicadora:
a) Entitat: Promocions Urbanístiques de Mataró, SA.
b) Domicili: Carrer de Pablo Iglesias, 63, 2a planta, despatx 10.
c) Localitat i codi postal: Mataró CP: 08302.
d) Telèfon: 937415610.
e) Fax: 937415619.
f) Perfil del contractant: Perfil del contractant de l’entitat integrat a la Plataforma de Contractació
de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=860755
g) Direcció de correu electrònic: contractacio@pumsa.cat.
h) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador no Administració Pública.

2.

Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: execució de les obres relatives al projecte d’urbanització del PMU-11
IVECO -RENFE/FARINERA. Enderroc Fase 1. Finques 4.1-4.2 i 4.5, previstes en el corresponent projecte
d’urbanització del PMU-11 aprovat, incompatibles amb el planejament del sector i localitzades a
l’Avinguda del Maresme 134, 128 i 146, Mataró.
b) Tipologia: obres.
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: no.
d) Lloc d'execució: Mataró.
e) Durada del contracte: 2 mesos.

3.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat.
c) Regulació: no harmonitzada.
d) Número d’ofertes presentades: 14.
e) Número d’ofertes admeses: 11.
f) Criteris de valoració de les ofertes:
e.1. criteris d’adjudicació qualitatius (veure PCP): 5 punts.
e.2. criteris d’adjudicació econòmics (veure PCP): 95 punts.

4.

Adjudicació:
a) Data: 30/03/2021.
b) Adjudicatari:

b.1. Nom o raó social: TEC RAUL, SL.
b.2. NIF: B-64940380
b.3. Domicili social: Ctra. N-11, 70, codi postal 08304.
b.4. Telèfon: 937965164.
c) Import d’adjudicació: 79.821.61 €, IVA exclòs.
f) Durada del contracte: 2 mesos.
d) Part del contracte que es subcontracta: enderroc i gestió de les partides amb fibrociment.
5.

Formalització del contracte:
a) Data: 26/04/2021.
b) Altres publicacions al DOUE: c) Data d’enviament de l’anunci: -.

Mataró, a data de la signatura electrònica.

Soraya Romero Higuera
RESPONSABLE ÀREA JURÍDICA DE PUMSA

