AMB INFORMACIÓ 08.1. Serveis d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB Informació
en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport
Requeriment sobre A

REQUERIMENT SOBRE A
(EXPEDIENT CPS 17/2020)
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Na Cristina Farré i Garrés, Directora d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A., en compliment de l’encàrrec
efectuat per la Mesa de Contractació, constituïda el dia 19 d’abril de 2021, segons resulta de l’Acta
d’Obertura del sobre A, de l’expedient CPS 17/2020, consistent en la contractació de la prestació dels serveis
d’assistència tècnica a la Direcció d’AMB Informació en l’àmbit de la Mobilitat i el Transport, efectua a
l’empresa INGENIERIA DE TRÁFICO, S.L., el REQUERIMENT que consta a continuació:
•

Quant al sobre A de l’empresa INGENIERIA DE TRÁFICO, S.L. es verifica que manca omplir el número
6 (títols d’estudis i professionals) de l’apartat C (Capacitat tècnica i professional) de la Part IV (criteris
de selecció) del DEUC.
Donat que INGENIERIA DE TRÁFICO, S.L., manifesta que es basa en la capacitat d’altres entitats per a
satisfer els criteris de selecció i que per aquest motiu, s’aporta el DEUC de l’empresa FACTUAL
CONSULTING, S.L.:

a) Falta confirmar o corregir la resposta donada al darrer apartat de l’apartat C (motius
referits a la insolvència, els conflictes d’interessos o la falta professional) de la Part
III (motius d’exclusió), en el sentit que ha assenyalat que NO pot confirmar que no ha
estat declarat culpable de falsedat, etcètera.
b) Manca omplir degudament el darrer paràgraf de la Part VI (declaracions finals) del
DEUC.
Cal, per tant, que aporti nou DEUC d’ambdues empreses degudament emplenat, signats de forma
electrònica.

Aquest requeriment s’haurà de complimentar en un termini màxim de TRES dies naturals a comptar des de
l’endemà de la seva recepció, de conformitat amb el que es preveu a l’article 141.2 de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
La documentació s’haurà d’adjuntar a través de l’eina del Sobre digital en l’apartat habilitat a l’efecte.
En cas de que l’empresa no atengui el present requeriment de forma completa i en termini, no s’efectuarà
un nou requeriment.
Recursos:
De conformitat amb el que es preveu a la clàusula 40.3 del Plec de Clàusules Particulars, contra aquest
requeriment procedirà la interposició de recurs administratiu de conformitat amb el que disposa l’article 121
i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú davant el Director de
Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), atès que AMB INFORMACIÓ
I SERVEIS, S.A., està adscrita a la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’ÀMB. Contra la resolució
que es dicti en aquest recurs administratiu es podrà substanciar recurs contenciós-administratiu davant la
jurisdicció contenciosa administrativa.
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Signat a Barcelona, a la data que consta a la signatura electrònica
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Cristina Farré i Garrés
Directora d’ AMB Informació i Serveis, S.A.
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