
Servei de Contractació
ESPIMSA

CODEX, S.C.C.L.
Plaça Sant Fructuós, 1
43002 TARRAGONA

Us faig avinent que el Consell d’administració d’ESPIMSA, Empresa de Serveis i
Promocions d’iniciatives Municipals S.A., en sessió celebrada en data  21 de
desembre,  adoptà entre altres, el següent acord:

ACORD 

S'ha tramitat  per  l’empresa ESPIMSA expedient  administratiu  per  contractar,
mitjançant procediment  obert les obres del projecte d’intervenció arqueològica
al Mercat Central de Tarragona.

Per  resolució del Consell  d’Administració d’Espimsa, en sessió celebrada en
data 30 de novembre 2009 es procedí a l'adjudicació provisional a l'empresa
CODEX S.C.C.L., de les obres de referència, per haver estat proposada com
adjudicatària per la Mesa de Contractació en haver obtingut la major puntuació
en la fase de valoració de les ofertes presentades.

La resolució en qüestió ha estat traslladada a tots els licitadors i publicada al
perfil de contractant d'aquesta Societat.

El  proposat adjudicatari  ha presentat  tota la  documentació exigida per poder
procedir a l'adjudicació definitiva del contracte, també ha fet efectiu  l'import dels
anuncis de licitació publicats i de la garantia definitiva (49.194,99.- €), equivalent
al 5% del preu d'adjudicació del contracte, sense IVA.

En  conseqüència,  en  compliment  del  que  preveu  l'article  135.4  de  la  Llei
30/2007, de Contractes del Sector Públic, de 30 d'octubre, s'acorda el següent:

1.-   Aprovar  definitivament   l'adjudicació  les  obres  del  projecte  d’intervenció
arqueològica al Mercat Central de Tarragona  a l'empresa CODEX SCCL per un
import de 983.899,98.- € més 157.423,99 en concepte d’IVA, que fan un total de
1.141.323,97 €.

2.- Que, en compliment de l'article 137.1 de la LCSP, es comuniqui aquesta
resolució a l'adjudicatari i a la resta de licitadors 

3.- En el termini de deu dies l'adjudicatari haurà de procedir a la signatura del
contracte en compliment del que preveu l'article 140.1 de la LCSP, a tal efecte
serà  requerit  perquè  es  presenti  en  el  dia  i  hora  indicats  per  procedir  a  la
formalització.



4.- Que en compliment de l'article 138  de la LCSP s'insereixi  en el perfil  de
contractant d'aquesta Empresa la publicació del present acord i, així mateix, que
en el termini màxim de 48 dies es publiqui l'acord d'adjudicació.

5.-  Es  condiciona  l’execució  d’aquest  acord  a l’efectiva  consolidació  del  seu
finançament.

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes
oportuns.

Així  ho mana i signat el President d’ESPIMSA a 29 de desembre de 2009

El PRESIDENT DEL CONSELL EL SECRETARI DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIO D’ESPIMSA D’ADMINISTRACIO D’ESPIMSA


