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UNIvERSITATS
CATALANES
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ANUNCI
pel qual es fa pública la formalització d’un contracte de concessió d’obra pública.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Rovira i Virgili
b) Dependència que tramita l’expedient: Oficina de Contractació i Compres
c) Núm. expedient: COB 38/11
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant:
https://seuelectronica.urv.cat/perfil_contractant
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Concessió d’obra pública
b) Descripció de l’objecte: Redacció del projecte i la concessió d’obra pública per
a la construcció i posterior explotació d’uns allotjaments universitaris al Campus
Bellisens de la URV
c) Lots: No procedeix
d) CPV: No procedeix
e) Acord marc : No procedeix
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: No procedeix
g) Finançat amb fons europeus: No procedeix
h) Mitja de publicació de l’anunci de licitació: DOGC
i) Data de publicació de l’anunci de licitació: 3 d’agost de 2011
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Valor estimat del contracte: No hi ha pressupost de licitació, atès que l’adju·
dicatari es rescabalarà del cost de redacció del projecte i del cost de les obres que
són objecte d’aquesta licitació, mitjançant explotació, en els termes que es fixen en
el plec de clàusules administratives particulars.

5. Pressupost base de licitació: No hi ha pressupost de licitació, atès que l’adju·
dicatari es rescabalarà del cost de redacció del projecte i del cost de les obres que
són objecte d’aquesta licitació, mitjançant explotació, en els termes que es fixen en
el plec de clàusules administratives particulars.
6. Formalització del contracte
a) Data adjudicació: 23 de febrer de 2012
b) Data de formalització del contracte: 19 d’abril de 2012
c) Contractista: ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS,SA
(NIF: A-59859306)
d) Import o cànon d’adjudicació :
Cànon: 1.000,00€/any, IVA exclòs
Volum d’inversió prevista: 2.237.279,00€, IVA exclòs
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: Ha resultat ser l’única empresa presentada
i complir els requisits tècnics exigits.
Tarragona, 18 de maig de 2012

FRANCESC XAVIER GRAU I VIDAL
Rector
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