Ajuntament de la Pobla de Mafumet
ANUNCI
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ
CONTRACTE D’OBRES
Per acord de Junta de Govern Local de 15 de febrer de 2022, s’ha adjudicat per
procediment obert amb tramitació ordinària, el contracte de les obres incloses al
“Projecte d’urbanització C./ Mina de Madró”, 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: Junta de Govern Local.
Número d’expedient: 1396/2021.
Perfil del contractant:
http://poblamafumet.eadministracio.cat/contractor-profile-list

a) Tipus: contracte d’obres.
b) Descripció: Obres i actuacions incloses al “Projecte d’urbanització C./ Mina
de Madró”
c) Divisió per lots: NO.
d) Lloc d’execució: Pobla de Mafumet.
e) Durada del contracte: El termini d’execució del present contracte és de
catorze (14) mesos.
f) Pròrrogues: No.
g) Codi NUTS: ES514.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Règim d’adjudicació: contractació no harmonitzada.
4. Valor estimat del contracte: 3.395.659,25 euros (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació: 4.108.747,69 euros (3.395.659,25 euros, més el
21% d’IVA).
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2. Objecte de contracte:

Ajuntament de la Pobla de Mafumet
6. Garanties:
a) Garantia provisional: NO.
b) Garantia definitiva: s’ha constituït una garantia definitiva del 5% de l’import
d’adjudicació això és 133.758,85 euros.
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:
a)
b)
c)
d)

Número d’ofertes rebudes: 14
Data d’adjudicació: 15 de febrer de 2022.
Data de formalització del contracte: 23 de març de 2022.
Import d’adjudicació: el preu del contracte és de 3.236.964,09 euros IVA inclòs
(2.675.176,93 euros més el 21% d’IVA).
e) Contractista:
 Nom: UTE MINA DE MADRÓ EIFFAGE-GICSA.
 NIF: U09766601.
 Domicili social: Moll de Llevant, bloc 6, local 2, 3 i 4, CP 43004,
Tarragona.
f) Avantatges de l’oferta adjudicatària: criteris de valoració establerts al Plec
segons es valoren a l’informe dels Serveis Tècnics Municipals i a les actes de
la Mesa de contractació publicades al perfil del contractant.
9. Publicació DOUE: No procedeix.
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EL SECRETARI-INTERVENTOR

