EDICTE SOBRE ADJUDICACIÓ PROVISIONAL D’UN CONTRACTE DE SERVEIS
Per acord de la Comissió de Govern del Consorci de la Costa Brava, reunida en sessió
ordinària en data 14/07/2009, s’aprovà l’adjudicació provisional del contracte de
serveis de Coordinació de Seguretat i Salut i control de la Qualitat tècnica en la
realització dels treballs del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic Projecte de
construcció de la connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i
l’Armentera a l’EDAR de l’Escala el qual es publica als efectes de l’article 135. 3 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de la Costa Brava
b) Número d’expedient: PCB1. 12 . AQ / 2009 (Coordinació de seguretat i salut i control
de Qualitat tècnica)
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Descripció de l’objecte: Contracte de serveis relatiu als treballs facultatius de
Coordinació de Seguretat i Salut i d’assistència en el control de la Qualitat tècnica en
la realització dels treballs del contracte d’obres d’execució del projecte tècnic Projecte
de construcció de la connexió dels sistemes de sanejament de Sant Pere Pescador i
l’Armentera a l’EDAR de l’Escala
3. Tramitació
a) Tramitació: Urgència
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació: 59.000,00, IVA exclòs.
5. Adjudicació Provisional
a) Òrgan adjudicador: Comissió de Govern del Consorci de la Costa Brava
b) Data: 14/07/2009 (sessió ordinària)
c) Empresa adjudicatària: A.B.M enginyers i consultors
d) Nacionalitat: Espanyola
e) Import d’adjudicació: 53.968,00 euros, IVA exclòs.
f) Termini d’execució: el del contracte d’obres de referència
Girona, 15 de juliol de 2009.
El gerent del Consorci de la Costa Brava
Manel Serra i Pardàs
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