EGE-15-015

ACORD D’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ PER A ÚS ADMINISTRATIU
DE LA NOVA SEU DE PRAT ESPAIS, SLU. A L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, 74 DEL PRAT DE
LLOBREGAT

1.

Antecedents

PRAT ESPAIS és una societat municipal unipersonal de l’Excel.lentíssim Ajuntament del Prat del
Llobregat, constituïda mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 17 de maig de 2.005 pel Notari
del Prat de Llobregat, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, amb el núm. 770 del seu protocol.
L’objecte social de PRAT ESPAIS és la promoció, programació, ordenació i gestió urbanístiques
del sòl, així com les actuacions urbanístiques i d’edificació necessàries per a la renovació
urbana; el foment de l’habitatge; la millora de la mobilitat i la circulació urbana.
PRAT ESPAIS ha convocat un procediment d’adjudicació per la contractació de les obres
relatives al PROJECTE D’ADEQUACIÓ PER A ÚS ADMINISTRATIU DE LA NOVA SEU DE PRAT
ESPAIS, SLU. A L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, 74 DEL PRAT DE LLOBREGAT, publicant-ne
el corresponent anunci al Perfil de Contractant de l’entitat (www.pratespais.com) en data
25/11/15.
Un cop finalitzat, en data 15 de desembre de 2.015, el termini concedit per a presentar les
ofertes per les empreses interessades, el dia 17 de desembre es va procedir a l’obertura de les
ofertes avaluables mitjançant judicis de valor, i el dia 21 de desembre, de les ofertes
econòmiques (sobre 3), de les admeses.
Analitzades les ofertes pels Serveis Tècnics, en data 28 de desembre de 2.015, es va elevar a la
Mesa de Contractació l’Informe relatiu a la valoració de les ofertes tècniques, que va ser
integrament assumit.
Atenent a les dades contingudes en l’Informe de Valoració de Propostes, la Mesa va acordar,
en data 29 de desembre de 2015, proposar a l’òrgan de contractació adjudicar la contractació
a la oferta amb millor puntuació, la presentada per GRUPMAS EDIFICACIÓ, SL., segons quadre
de valoracions que s’annexa.

2. Acord d’adjudicació:
Per tot l’exposat, atenent la proposta de la Mesa de contractació i en base als Informes Tècnics
que s’annexen, per la present acordo:

-adjudicar a la oferta amb millor puntuació, GRUPMAS EDIFICIACIÓ, SL, amb CIF. B64.522.790, la contractació de les obres relatives PROJECTE D’ADEQUACIÓ PER A ÚS
ADMINISTRATIU DE LA NOVA SEU DE PRAT ESPAIS, SLU. A L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE,
74 DEL PRAT DE LLOBREGAT per un import de CENT NORANTA-NOU MIL CINC-CENTS SIS AMB
SIS EUROS (199.506,06€) ABANS IVA, d’acord a la seva oferta.
El Prat de Llobregat, a 30 de desembre de 2.015.
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