
ANUNCI 
 
De Viladecans Qualitat, S.L. mitjançant el qual es formalitza el contracte per a la 
realització dels SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE L’EMPRESA 
MUNICIPAL VILADECANS QUALITAT, S.L. (EXP. NÚM. 327/19) 
 
 
1. Poder adjudicador 

a. Nom: VILADECANS QUALITAT, S.L. 

b. Número d’identificació: B-63142448 

c. Direcció: Av. Josep Tarradellas, núm. 17  

d. Codi NUTS: ES511 

e. Telèfon: 936594160 

f. Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat  

g. Adreça d'Internet de l’entitat: https://vigem.cat/ 

h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública 

i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions 

Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals, educatius i de lleure, així 

com promoció d’activitats en aquets àmbits i gestió de zones d’aparcament i 

serveis de mobilitat.  

j. Central de compres / contractació conjunta: No. 

 
2. Objecte del contracte 

a. Descripció de la licitació: Subministrament Gas Natural  

b. Codi CPV: 09123000-7 Gas Natural 

c. Lloc d’execució dels serveis: Viladecans 

d. Codi NUTS de l’emplaçament principal dels serveis: ES511 

 
3. Procediment de licitació 

a. Procediment d’adjudicació: Obert harmonitzat 

b. Tramitació: ordinària 

c. Contracte:  

d. S’aplica un acord marc: No. 

e. S’utilitza una subhasta electrònica: No. 

f. Divisió en lots: No 

g. Criteris d’adjudicació: veure clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars. 

h. Número d’ofertes rebudes: 6  

i. Ofertes rebudes de PIMEs:6 

ii. Ofertes rebudes d’un altre estat: 

iii. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 6 

i. Data d’adjudicació del contracte: 30 d´abril del 2021 

 
4. Adjudicatari 

a. Nom: UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIDORA, S.A 

b. Número d’identificació (CIF): A-82539594 

c. Direcció: Parque Empresarial Alvento, Edif.D,3º planta, Vía de los Poblados 1 

28033 Madrid. 

d. Codi NUTS: ES511 

e. Telèfon:  



f. Adreça electrònica:  

g. Adreça d'Internet de l’entitat: 

h. PIME: Si 

i. UTE: No. 

 
5. Imports: 

 
a. Valor de l’oferta adjudicatària: 122.157, 00€ 
b. Valor i proporció del contracte que es preveu contractar: 

 
 
6. Règim de recursos 

 
a. Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 

44 i següents de la LCSP davant el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic, contra l’anunci de licitació, els plecs reguladors de la present licitació i els 
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la 
contractació així com contra els actes de tràmit adoptats en el procediment 
adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre 
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, i contra 
els acords d’adjudicació i les modificacions contractuals basades en 
l’incompliment del previst pels articles 204 i 205 LCSP. 

b. Òrgan competent en el procediment de recurs: Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic (Via Laietana núm. 14 de Barcelona, CP 08003).  

c. Termini de presentació del recurs: El termini per a interposar el recurs especial 
en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, a comptar d’acord amb allò 
establert en l’article 50 de la LCSP. 
 

7. Altra informació:  
 

a. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:  
b. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb 

fons de la Unió Europea: No 
 

 
 
 

 
Viladecans, a 30 de juliol del 2021 
Viladecans Qualitat, S.L. 

 

 


