
 

Contractació 
Pública

Execució de les obres contingudes al Projecte al projecte de modificació 2a del 
projecte d'urbanització del pla especial d'ordenació del sector format pels carrers 
Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al barri d'Alba-rosa, a l'àmbit 
corresponent a la ua2-fase 1 a Viladecans. EXP.(143.FP14.001)

Les obres projectades que es liciten consisteixen en la Fase I de la Modificació 2a del projecte d'urbanització 
del Pla Especial d'ordenació del sector format pels carrers Comerç, Av. Can Batllori, Av. Can Palmer al Barri 
d'Alba-Rosa, a l'àmbit corresponent a la UA2, corresponent a les obres de desviament de serveis afectats a 

la finca ubicada a l'avinguda Can Batllori 13 i la connexió de la Plaça de les Oliveres amb l'Avinguda Can Batllori, al terme municipal de 
Viladecans.

146.626,77 € sense IVA 177.418,39 € IVA inclòs (21,00%)

3 mesos

Viladecans

25/06/20 14:00 h

146.626,77 € sense IVA

No

No

No

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la 
prestació:

 

Compra pública d'innovació:

Procediment d'adjudicació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus de tramitació:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Viladecans Mediterrània, SL

143/FP14/001

Ordinari

Obres

Altres construccions especialitzades

Obert

No

Dades del contracte

Dades de l'adjudicació



No

No

02/02/21

D¿acord amb el previst a l¿article 153.3 LCSP es preveu formalitzar el contracte dins del 
termini de 15 dies hàbils següents al que es realitzi la notificació de l¿adjudicació als 

licitadors i candidats.

Millor valoració dels criteris subjectius i automàtics

8

Veure en la Resolució d¿Adjudicació

45233252

CATALNA D¿INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L
Espanya

138.066,98 € amb IVA
114.104,95 €

Veure la RESOLUCIÓ D¿ADJUDICACIÓ

Veure RESOLUCIÓ D¿ADJUDICACIÓ

Veure la

Detallades en el PCAP

 26 RA Alba-Rosa.pdf PDF

PDF25 PAM Alba-Rosa.pdf

Resolució d'adjudicació 
:

Condicions d'execució:

Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Identitat d'empreses licitadores:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació: 03/02/21 16:30 h

Documentació
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