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ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE 

• Òrgan de contractació: Gerent del Consorci del Besòs 
• Número d’expedient: 97/19 
• Tipus de contracte: Serveis 
• Objecte del contracte: Contracte de serveis per a la realització de treballs 

relatius a: Lot 1: Caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del 
front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el C/ 
Mar Jònica de Badalona- Port de Badalona i Lot 2: Elaboració de l’informe 
preliminar d’avaluació d’impacte a diferents punts del Districte de Sant Martí de 
Badalona 

• Tramitació i procediment: La licitació s’ha realitzat mitjançant tramitació 
ordinària i 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. 

• 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 així com a la Plataforma Electrònica de Contractació 
Pública en data 11 de juliol de 2019, el Consorci procedí a la convocatòria de la 
licitació per a l’adjudicació del referit contracte.  

• Termini d’execució: 13 setmanes pel Lot 1 i 13 setmanes pel Lot 2, d’acord 
amb l’oferta presentada pel contractista. 

• Data de requeriment previ: 12 d’agost de 2019. 
• Adjudicatari: DAC ENVIRO, S.L. 
• Data d’adjudicació: 3 de setembre de 2019 
• Número de licitadors: Lot 1: 5 licitadors, Lot 2: 6 licitadors. 
• Data de formalització del contracte: 4 d’octubre de 2019. 
• Pressupost de licitació: Total pressupost màxim de licitació: 160.400,00 euros 

(IVA exclòs). Desglossat en: Lot 1: 118.850,00 € (IVA exclòs), Lot 2: 41.550,00 
€ (IVA exclòs). 

• Valor estimat del contracte: 160.400,00 € (IVA exclòs) 
• Import adjudicació:  Total import d’adjudicació: 130.832,50 euros (IVA exclòs). 

Desglossat en Lot 1: 94.220,00 € (IVA exclòs), Lot 2: 36.612,50 € (IVA exclòs). 
 

A Sant Adrià de Besòs,  

 
 
Jordi Canela i Farré 
Director de Serveis Generals 
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