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DADES DEL CONTRACTE
Expedient

E-300100/04-03-15

Objecte

Obres d’urbanització de l’accés al Parc de Recerca de la UPF des del carrer
Wellington

Procediment

Procediment obert

Pressupost bàsic
de licitació

199.928,68 euros (IVA exclòs)

Data adjudicació
contracte

1 d’octubre de 2015

Número d’ofertes
8
rebudes

Import
adjudicació

Termini
d’execució

163.121,03 (IVA exclòs)
Les fonts de finançament a disposició de la UPF per a la inversió objecte d’aquest
contracte són les següents:50% de la Generalitat i el Fons europeu de
desenvolupament regional (FEDER) en el marc del Programa operatiu FEDER de
Catalunya 2007-2013. Objectiu 2 de competitivitat regional i ocupació [Una manera
de fer Europa].

3 mesos
S’adjudica a l’empresa EUROCATALANA Obres i Serveis, SL., perquè en el seu
conjunt és la proposta que es considera més avantatjosa per a la Universitat i en
concret perquè:
-Pel que fa al Pla de treball i en concret la memòria descriptiva de la planificació,
presenta un pla de tasques significatives del projecte que poden afectar el termini
d’execució del mateix i reflecteix el grau de detall amb el qual s’ha estudiat el
procés constructiu donant una major fiabilitat a la proposta de treball, valorant
positivament entre altres l’adaptabilitat a la realitat de l'obra i la detecció prèvia
d'interferències amb els serveis públics a la vorera, l’activitat de plantació d'arbrats
anterior a la pavimentació i la coordinació amb obres de la FPM.

Motiu de
l’adjudicació

-Pel que fa a la Proposta tècnica i en concret al Pla d’implantació a la realitat de
l’obra, a l’entorn del Campus Universitari fent les gestions amb companyies de
serveis i administracions; l’anàlisi dels impactes negatius que poden sorgir sobre
l'activitat del campus (Interferències itineraris, pols, soroll, vibracions, afectació a
serveis existents) i les mesures aplicades per minimitzar els impactes negatius, i
l’activitat de l’obra de la Fundació Pasqual Maragall i el control d’accessos a la
mateixa, és la que en aquest apartat més puntuació ha obtingut de les ofertes
presentades.
- En relació a la proposta de control d’accessos a l’obra on s'ha previst l'accés a
personal de la Fundació Pasqual Maragall; s'ha previst accés de vianants i de
vehicles independents; s'ha previst disposar de personal exclusiu per al control

d'accés; l’exposició dels procediments a seguir en el control d'accés i s’especifiquen
a la memòria la comprovació de documentació exigible per al compliment de la
normativa de Seguretat i Salut per poder accedir a les obres.

Dades de
l’adjudicatari

Empresa: EUROCATALANA Obres i Serveis, SL
Nacionalitat: Espanyola

Data de
formalització
del contracte

6 d’octubre de 2015

