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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE 

• Òrgan de contractació: Gerent del Consorci del Besòs 
• Número d’expedient: 52/19 
• Tipus de contracte: Subministrament 
• Objecte del contracte: Subministrament d’una planta pilot de tractament 

d’aigües freàtiques de l’aqüífer del riu Besòs per a la producció d’aigua per 
usos industrials i potables, necessària per al desenvolupament del Projecte 
PECT Litoral-Besòs territori sostenible, cofinançat per la Unió Europea dintre 
del PO FEDER 2014-2020. 

• Tramitació i procediment: procediment obert, la licitació s’ha realitzat per 
procediment obert d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com, en allò que resulti d’aplicació, 
al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació. 

• Criteris de valoració de les ofertes: els detallats a al clàusula 9, dels plecs de 
clàusules administratives particulars. 

• Anuncis de licitació: Mitjançant anunci publicat en el perfil del contractant del 
Consorci del Besòs i a la Plataforma electrònica de contractació pública en data 
10 de maig de 2019, el Consorci procedí a la convocatòria de la licitació per a 
l’adjudicació del referit contracte.  

• Termini d’execució: Quatre (4) mesos i cinc (5) dies, d’acord amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari. 

• Data de requeriment previ: 19 de juny de 2019 
• Adjudicatari: Hidroglobal Water Solutions, S.A. amb NIF A-08069940 
• Data d’adjudicació: 5 de juliol de 2019 
• Número de licitadors: 2 
• Data de formalització del contracte: 8 de juliol de 2019 
• Pressupost de licitació: 76.000,00 € (IVA exclòs) 
• Valor estimat del contracte: 76.000,00 € (IVA exclòs) 
• Import adjudicació: 74.100,00 € (IVA exclòs) 

 

A Sant Adrià de Besòs,  

 

 

Jordi Canela i Farré 
Director de Serveis Generals 
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