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INFORME

Títol:

Projecte de reforma de l’espai existent com a Sala Bibliolab i Espai Jove a la biblioteca
Pompeu Fabra

Referència:

Expedient 14936/2022 (Servei d’Equipaments Municipals)
Expedient 24954/2022 (Servei de Compres i Contractes)

Òrgan que l’ha demanat: Servei de Compres i Contractacions
Assumpte: Valoració de les l’ofertes del LOT 2 i adjudicació de les obres

Fets
En data 4 d’abril de 2022 amb l’acord núm. 3696/2022 es va aprovar el projecte de reforma de l’espai
existent com a Bibliolab i Espai Jove a la biblioteca Pompeu Fabra.
El sistema de contractació de l’obra és mitjançant procediment obert simplificat.
El projecte està dividit en 2 lots:
-

Lot 1: Reforma de l’espai interior
Lot 2: Subministrament de mobiliari i complements: subministrament i col·locació de mobiliari,
complements i elements de senyalització

El pressupost de la licitació del Lot 2 és de 41.248,64 € IVA no inclòs (49.910,85 € IVA inclòs).
Respecte als criteris de valoració, s’adjudicarà l’oferta amb el preu més baix, sempre que compleixi amb
totes les prescripcions tècniques i econòmiques especificades en el projecte.
El Servei d’Equipaments ha revisat les ofertes de les empreses que presentades al Lot 2, les quals es
detallen en el següent quadre:
INDUSTRIAL

OFERTA ECONÒMICA (IVA no inclòs)

EXPERT LINE SL

40.233,18 €

BERNADI SA

37.750,26 €

Conclusions
Per tant, proposo la contractació a favor de l’empresa Bernadi SA, per un import de 37.750,26 € IVA no inclòs
(45.677,82 € IVA inclòs) amb NIF , per tractar-se de l’oferta més avantatjosa pels interessos municipals.
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