R/N: BE/CP00027 BE-2022-32

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Resolució d'adjudicació del contracte

Expedient

BE-2022-32

Unitat
promotora
Procediment
Objecte

Servei de Projectes, Obres i Equipaments

Modalitat

Contracte Públic

Obert
Tipus
Obres
Obres de reforma integral de l'Hotel d'Entitats i Oficina "Bellvitge" a
L'Hospitalet de Llobregat

Antecedents
Per resolució de l’òrgan que acorda contractar es va aprovar l’expedient de contractació del
contracte de referència i es va acordar l’obertura del procediment d’adjudicació.
En data 26 de gener de 2022 va tenir lloc la reunió de Mesa de Contractació del
Departament de Drets Socials en la qual es va proposar l’adjudicació a l’oferta valorada amb
la millor relació qualitat-preu.
Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions totals:
1- IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA, SL: 97,00 punts
S’annexa a aquesta resolució l’informe tècnic de valoració d’ofertes, en què consten els
motius que fonamenten l’assignació de les puntuacions obtingudes.
Fonaments de dret
1. S’han acomplert els tràmits legalment establerts per a l’adjudicació d’aquest contracte.
2. És d’aplicació l’article 45.1 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres.
3. De conformitat amb el que disposen els articles 150, 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
4. D’acord amb allò que estableix l’article 62 de la mateixa Llei.
5. Vista la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació.
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RESOLC:
1. Adjudicar el contracte abans indicat amb les característiques següents:

DEPT. DE DRETS SOCIALS

Nom de l’empresa: IZER, INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
NIF: B65449183
Import total, sense IVA: 157.526,97 € (inclòs 6.158,62 € d’impost i taxa municipal)
Import total, IVA inclòs (21%): 189.314,32 €
Termini d’execució: 4,5 mesos
Termini de garantia: 1 any des de la recepció de l’obra
2. Designar com a responsable d’aquest contracte al senyor Jordi Riopedre Télez,
arquitecte Nº col·legiat: 37649/3, amb l’obligació de desenvolupar les responsabilitats
corresponents durant la seva execució.
3. Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb
el que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.
4. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per delegació,

Dolors Rusinés i Bonet
Secretària General
p.d. (Resolució BEF/573/2006, d'1 de març.
DOGC 4592, de 14.03.2006)
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