Pla barris
Centre Històric
O- 2/16

RESOLUCIÓ

Atès que l’Ajuntament de Lleida, per acord plenari de data 4 d’octubre de 2006, va
encarregar a l’EMU DE LLEIDA SL. la gestió integral del Pla d’actuació del projecte
d’intervenció integral al barri del Centre Històric de Lleida.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcalde actal. de l’Ajuntament de Lleida, de data 25
d’agost de 2016, s’ha aprovat el Projecte Bàsic i d’execució d’adequació de construcció
de fusta ubicada al carrer Cavallers per a usos de caràcter administratius. El mateix acord
obre el període d’exposició al públic dels projectes i encarrega a l’EMU de Lleida SL per
tal que, de forma simultània, iniciï els tràmits de licitació de l’obra, dins l’àmbit del Pla de
barris Centre Històric.
Atès que la present contractació s’ha tramitat pel procediment obert ordinari, en el qual
han presentat oferta dues empreses.
Vist el contingut de l’informe emès per la Cap dels Serveis Tècnics de l’EMU de Lleida
SL de data 6 d’octubre de 2016.
Vist el contingut del Plec de Condicions que regeix l’esmentada licitació.
Vist el que preveuen les Instruccions Internes aprovades pel Consell d’Administració de
data 3 de juliol de 2008.
En virtut de les facultats conferides per acord del Consell d’Administració de data 11 de
març de 2015,
S’ACORDA:
Primer.- ADJUDICAR l’execució de l’obra Projecte Bàsic i d’execució d’adequació de
construcció de fusta ubicada al carrer Cavallers per a usos de caràcter administratius, a
l’entitat KREUM SA, per un import de CENT VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC
EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (121.825,77 €) més l’import que correspongui
en concepte d’IVA.
Segon.- Acceptar les millores ofertades per l’adjudicatari i delimitades en l’informe tècnic
de data 6 d’octubre de 2016, que s’executaran sota la supervisió i aprovació de la
direcció facultativa de l’EMU de Lleida SL.

Tercer.- Notificar la present resolució a les entitats que han participat en la contractació
i publicar-la al Perfil del Contractant de la pàgina web de l’EMU DE LLEIDA, SL.
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Quart.- Convocar a l’entitat adjudicatària per tal que procedeixi a prestar aval bancari
per import del 5% del pressupost d’adjudicació i es personi a les oficines de l’EMU DE
LLEIDA, SL als efectes de preparar la formalització del corresponent contracte
d’execució d’obra.

Lleida, 7 d’octubre de 2016

Josep Farrero i Jordana
EMU DE LLEIDA SL

