
FCRI 

Expedient núm. 201106-1 

Servei de manteniment de Clima, Baixa Tensió i Tractament DDD i 
legionel-la de l'edifici d'oficines de la Fundació Catalana per a la Recerca i 
la lnnovació 

RESOLUCIÓ ADJUDICACIÓ 

1.- En data 6 de novembre de 2020, la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA 
RECERCA I LA INNOVACIÓ, FCRI, va publicar a la plataforma de 
contractació de Catalunya, l'expedient de contractació d'un Servei de 
manteniment de Clima, Baixa Tensió i Tractament DDD i legionel-la de 
l'edifici d'oficin_es de la Fundació _Catalana per a la Recerca i la lnnovació 
per a l'exercici 2021. 

11.- Que eh data 24 de novembre finalitzava el termini de presentació d'ofertes. 

111.- Que en data 25 dé novembre, es va procedir a !'obertura del sobre 1 de les 
empreses que han presentat oferta en l'esmentat procediment de licitació, dins 
el termini establert a l'efecte, havent rebut ofertes per part· de dues : 

1. MH INDUSTRIAS, SLU
2. CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL

IV.- Que ambdues empreses acreditaven els requisits de capacitat i solvencia 
exigits en els plecs, pero en abrir el sobre 2 es va detectar que !'empresa MH 
INDUSTRIAS, SLU, dins la proposta técnica havia inclós l'oferta económica 
que havia de presentar-se en el sobre 3, i en conseqüéncia es va acordar 
excloure a !'empresa MH INDUSTRIAS SLU. 

· V.- Que d'acord amb els antecedents es va procedir a valorar únicament l'oferta
técnica de l'únic licitador, !'empresa CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL,
d'acord amb el que es preveu en els plecs atorgant-li la maxima puntuació 40
punts.

VI.- Que en data 26 de novembre es va procedir a valorar únicament l'oferta
valorable amb criteris objectius presentada per l'únic licitador, !'empresa
CATALANA DE CLIMA I C. LLONCH, SL, d'acord amb el que es preveu en els
plecs atorgant-li la maxima puntuació 60 punts.

VII.- Que d'acord amb les decisions adoptades.es va procedir a la classificació
de les propostes presentades amb el resultat final següent:




