EXP.: NEG16101
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS
DE BARCELONA, S.A. "MERCABARNA" PER LA QUAL S’ADJUDICA EL CONTRACTE PER
A LA REALITZACIO DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE
DIRECTIU DE MERCABARNA (BARCELONA)
Antecedents:
Analitzades les ofertes presentades per les empreses que han pres part en aquesta
selecció i tenint en compte l’informe tècnic de valoració emès per la Unitat Tècnica de
Contractació que ha proposat adjudicar el contracte per a la realització de les obres de
d’urbanització de la plaça del centre directiu de Mercabarna (Barcelona) a l’empresa
ROMERO GAMERO, S.A.U. amb NIF A-58425760, tenint en compte que ha obtingut la
puntuació més alta, per un import de 453.260,92€ (IVA exclòs).
Fonaments de dret:
D’acord amb el que estableixen les Instruccions Internes de Contractació de
Mercabarna i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S’HA RESOLT:
Primer.- Adjudicar el contracte per a la realització de les obres de d’urbanització de la
plaça del centre directiu de Mercabarna (Barcelona) a l’empresa ROMERO GAMERO,
S.A.U. amb NIF A-58425760, tenint en compte que ha obtingut la puntuació més alta,
per un import de 453.260,92€ (IVA exclòs).
Segon.- Requerir a l’adjudicatària per que en el termini màxim de 10 dies hàbils, a
comptar des del següent a la recepció de la present notificació, presenti la
documentació acreditativa i que els manca presentar d’acord amb el que estableix la
clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives i constitueixi la garantia definitiva per
import de 22.663,05€ corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores i publicar-la en el perfil
del contractant.
Barcelona a 6 d’abril de 2016
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