Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic

CONTRACTE D'OBRES DE PAVIMENTACIÓ DEL MERCAT DE LA BOQUERIA DE
BARCELONA. FASE 1: ARRANJAMENT DEL SANEJAMENT
Expedient 149/21

1.- Dades licitació.
La present licitació te les següents característiques:
Import de la licitació: 561.993,47 € (21% IVA Inclòs)
Durada del contracte: 2 mesos
Número d’ofertes admeses: 1 empresa
2.- Resum de la puntuació de la oferta econòmica.
La clàusula 10 del plec de condicions administratives del present concurs estableix:
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament anormal o
desproporcionada quan el seu percentatge superi en un 5% la mitja aritmètica de les ofertes.
En el cas de que el número de licitadors sigui inferior a 4 licitadors el percentatge de temeritat serà del 10%.
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Al tractar-se d’un única oferta, no existeix baixa desproporcionada o anormal.

3.- Resum de les puntuacions
S’adjunta a continuació quadre general de puntuacions, incorporant la puntuació tècnica i totes les
puntuacions de criteris automàtics:
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4.- Conclusions
Valorada la puntuació proposem adjudicar el contracte del present concurs a l’empresa
CONSTRAULA per un import de 501.580,17 € IVA inclòs, que representa una baixa del 10,70 %,
amb un període de garantia total de les obres de 4 anys.
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