
ANUNCI 

Pel qual es fa pública la formalització d’un contracte. 

Es fa públic per a coneixement general, i de conformitat amb el que estableix l'article 154 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, que 
s'ha formalitzat el contracte següent: 

1. Entitat adjudicadora:  
a) Organisme: Vila Universitària SL. 
b) Adreça d’Internet del perfil del contractant:  www.vilauniversitaria.com 
 

2. Objecte:  
a) Tipus: Serveis. 
b) Descripció: Procediment per a l’adjudicació del contracte de prestació del servei de jardineria de 

l’entorn Vila Universitària. 
c) Lots:  No 
d) CPV (Referència de nomenclatura): 77311000-3:  Serveis de manteniment de jardins i parcs. 
e) Acord Marc (si s’escau): No. 
f) Sistema dinàmic d’adquisicions (si s’escau): No. 
g) Medi de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Unió Europea (eNoticies) i el Perfil del 

Contractant de Vila Universitària SL.  
h) Data de publicació de l’anunci de licitació:  

- DOUE: 5 d’agost de 2014. 
- Perfil del Contractant de Vila Universitària SL: 31 de juliol de 2014. 
 

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació: 
a) Tramitació: Ordinària. 
b) Procediment: Obert. 
c) Forma: Harmonitzada. 
 

4. Valor estimat del contracte: 399.900,00 € (IVA exclòs).  
 

5. Pressupost base de licitació:  
a) Import net: 199.950,00 € (IVA exclòs). 
b) Import total: 241.939,50 € (21 % IVA inclòs) 

 
6. Formalització del contracte: 

a) Data d’adjudicació: 17 de novembre de 2014 
b) Data de formalització del contracte: 12 de desembre de 2014 
c) Contractista: Talher SA, amb NIF número A-08602815 
d) Import o cànon d’adjudicació: Import net: 194.031,48 € (IVA exclòs) 

          Import total: 234.778,09 € (21 % IVA inclòs) 
e) Avantatges de la oferta adjudicatària: S’ha considerat la proposta econòmicament més 

avantatjosa a l’haver obtingut la millor puntuació del procediment. 
  

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de desembre de 2014 
 

http://www.vilauniversitaria.com/

