INFORME DE CONCRECIÓ DE LA CONTRACTACIÓ BASADA

LOT-1 Servei de redacció de projectes de reurbanització de l’espai públic.



Projecte executiu: Reurbanització C/Viladecans i C/Sant Boi entre
C/Frederic Soler i C/Enric Morera
Adjudicatari: 6. Mateu Barba Arquitectes SLP

El projecte contempla la pacificació i reurbanització dels carrers Viladecans i Sant
Boi, transformant-los en plataformes úniques, per donar prioritat als vianants.
 El model a seguir és el carrer de Sant Pere, actualment en obres, i carrer de
Joaquim Maria Bartrina, ja finalitzat.
 Carrer en plataforma única.
 Recollida d’aigües pluvials mitjançant embornals situats a la línia de rigola
situada aproximadament al centre del carrer.
 Enllumenat públic, llumeneres penjades al centre del carrer.
 Paviment de peces prefabricades de formigó de diferents dimensions.
 Plantació d’arbrat a la banda nord del carrer de Viladecans entre els carrers
de Sant Pere i d’Enric Morera. Cal tenir en compta el pas de vehicles de
bombers, amb amplada lliure de 3,50 metres i alçada lliure de 4,50 m.
 Ubicació de mobiliari urbà, cadires, al tram del carrer Viladecans ample.
 Estudiar la coordinació d’execució de l’obra per minimitzar les molèsties a
veïns.
















Projecte a contractar: Reurbanització C/Viladecans i C/Sant Boi entre
C/Frederic Soler i C/Enric Morera (Projecte executiu)
Emplaçament del projecte: C/Viladecans i C/Sant Boi
Empresa adjudicatària i ordre de classificació en l’acord marc: 6. Mateu
Barba Arquitectes SLP
Definició objectius de l’actuació i servei a contractar: Projecte executiu
Termini d’entrega: maqueta executiu 2 mesos (30 octubre 2021)/ revisió
Ajuntament / executiu 1 mes (entrega 15 desembre 2021)
Equip d’especialistes requerit i resta condicions específiques: Import previst del projecte: 1.010.000,00 € (PEC IVA inclòs) – 701.437,60 €
€ (PEM)
Superfície d’actuació: 1968,198 m2
Preu de contracte segons barem honoraris annex.7: 26.935,20€ (+IVA)
Baixa de l’adjudicatària: 24,00%
Import contracte: 20.470,75 (+IVA)
Import de garantia (5%): 1.023,54 €
Responsable del contracte: Oihana Cuesta (Arquitecta Espai Públic de
l’Ajuntament del Prat)
Documentació aportada al licitador:D.1 fitxa projecte, D.2.1 Escrit
antecedents i criteris i D.2.2 requeriments projecte, plànols .dwg situació,
àmbit, topogràfic, serveis, caràtula, planta proposta, secció proposta

Mitjançant el present informe de concreció de la contractació basada, l’adjudicatari
proposat, 6. Mateu Barba Arquitectes SLP, signa digitalment el present document
donant la seva conformitat expressa, a l’adjudicació del contracte basat descrit.

El Prat de Llobregat, 19 de juliol de 2020

