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CONSORCI SOCIOSANITARI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

RESOLUCIÓ
del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, sobre adjudicació d’un 
contracte d’obres.

Entitat Adjudicadora: Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès

Número d’expedient: CSSVP 1/10

Objecte del contracte: Realització de l’obres de reforma i ampliació del Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny

Diari i data de publicació de l’anunci de licitació: DOGC número 5689 de 10 
d’agost de 2010.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: Criteris diferents al preu per a 
determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, per procediment obert i tràmit 
ordinari

Pressupost de licitació: 1.457.750,00 euros sense IVA

Adjudicació:
Data adjudicació: 29 de novembre de 2010
Adjudicatari: EURITMIA CONSTRUCCIONES, SA
Import Adjudicat: 1.253.394,86 euros sense IVA
Nacionalitat: Espanyola

Vilafranca del Penedès, 29 de novembre de 2010

XAVIER PUJOL I FABREGAT

Gerent

PG-285956 (11.026.003)
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