
 
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS 

EDIFICIS DE MERCABARNA AL RECINTE DE LA ZONA FRANCA I MERCABARNA-FLOR A SANT BOI DE LLOBREGAT 
(EXP. OB15105) 

OBERTURA DE PROPOSTES ECONÒMIQUES (SOBRE 3) PER ORDRE DE PRESENTACIÓ  
DATA 26/01/16  A LES 10 HORES.  

 
 

 
Data presentació 

 
Empresa 

 
Proposta econòmica 

 

15/01/2016 

UTE VORACYS, S.L. / 
MOLINS CONSTRUCCION 

URBANISTICA Y 
PROYECTOS, S.L. 

S’aplica una baixa lineal del 29,60% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 29,60% baixa lineal = 498.361,60€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 104.655,93€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 603.017,56€ 

 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 4 mesos 
 

15/01/2016 COBRA, INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A. 

S’aplica una baixa lineal del 17,39% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 17,39% baixa lineal = 584.796,19€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 122.807,20€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 707.603,39€ 

 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 6 mesos 



15/01/2016 IMESAPI, S.A. 

S’aplica una baixa lineal del 9,84% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 9,84% baixa lineal = 638.242,64€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 134.030,95€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 772.273,59€ 

 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 6 mesos 
 

 
 
 
 

15/01/2016 

 
 
 
UTE ELSAMEX S.A. / EMTE 
SERVICE, S.L. 

S’aplica una baixa lineal del 18,20% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 18,20% baixa lineal = 579.062,20€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 121.603,06€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 700.665,26€ 

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 6 mesos 
 

 
 
 
 

15/01/2016 

 
 
 
 

REHAC, S.A. 

S’aplica una baixa lineal del 33,61% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 33,61% baixa lineal = 469.974,81€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 98.694,71€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 568.669,52€ 

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 4 mesos 
 



 
 
 
 
 

15/01/2016 

 
 
 
 
 
CONSTRUCCIONES PEREZ 
VILLORA, S.A. 

S’aplica una baixa lineal del 34,33% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 34,33% baixa lineal = 464.877,93€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 97.624,37€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 562.502,30€ 

 

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 4 mesos 

 
 
 
 
 
 

15/01/2016 

 

 

 

 

VOPI 4, S.A 

S’aplica una baixa lineal del 38% sobre cada un dels preus unitaris relacionats al Plec de Prescripcions Tècniques. 
L’adjudicatari accepta i assumeix tots i cada un dels preus unitaris aplicant els percentatges de baixa anteriorment 
indicats. 
 

Pressupost anyal  ofertat: 
 
707.900€ x 38,00% baixa lineal = 438.898,00€ (IVA exclòs)  
IMPORT IVA: 92.168,58€ 
IMPORT TOTAL (IVA inclòs ): 531.006,58€ 

 
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: 4 mesos 
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