RESOLUCIÓ D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE L'EXPEDIENT
NÚM. DE EXPEDIENT: 245.2021.011
Pere Torres Grau en representació de l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM),
ATÈS/ATESOS
1. l’expedient instruït per a la contractació de les OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA
IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT
NÚM. 5: PARADES, LOT NÚM. 8: RESTA D'INSTAL·LACIONS I LOT 9: SISTEMES.
2. els informes tècnics i jurídics que conformen l’expedient de contractació relatius a la
justificació i idoneïtat del contracte; justificació del pressupost de licitació i valor estimat
del contracte; existència de crèdit; justificació dels criteris de selecció, adjudicació i
condicions especials d’execució;
3. en data 22 de juliol de 2021 l'òrgan de contractació de l'Autoritat del Transport Metropolita
dicta resolució aprovant l'expedient administratiu, els seus plecs i la despesa que se'n
derivi.
4. en data 30 de juliol de 2021 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea ( DOUE
núm. 2021/S 146-384775) l'anunci de licitació per a la contractació de les Obres de la
primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de Barcelona.
Lots 5, 8 i 9.
5. en data 30 de juliol de 2021 es va publicar la licitació en la plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.
6. de conformitat amb l'anunci de licitació, el termini per a la presentació d'ofertes per
participar en aquest procediment de contractació finalitza el dia 20/09/2021 a les
13:00h.
7. durant el termini posterior a la publicació de la licitació a la plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya s’ha sol·licitat l’ampliació del termini per a la
presentació d’ofertes justificada en la complexitat dels treballs en relació al lot 9, el gran
nombre de sistemes i subsistemes implicats, que no permetrien realitzar una oferta
tècnica i econòmica amb el grau de detall i maduresa requerit en el termini previst. Així
mateix, la finalització del termini per a realitzar consultes tècniques que finalitza el 7 de
setembre (atès allò previst el PCAP on es determina que només es pot sol·licitar
informació sobre els plecs amb una antelació de 12 dies naturals a la finalització del
termini de presentació de les proposicions) no permetria traslladar noves consultes i
dubtes que poden sorgir en la preparació de l’oferta final, dubtes que encara poden sorgir
atès la quantitat de tercers a qui han de traslladar consultes per a poder presentar la seva
proposta final. Per tot l’exposat, sol·liciten una ampliació del termini de lliurament de
l’oferta de 2 setmanes.

FONAMENTS DE DRET:
1. El Director general de l'Autoritat del Transport Metropolita, en qualitat d'òrgan de
contractació, és competent per dictar el present acord d'ampliació de termini en
virtut de les competències que té en matèria de contractació
2. De conformitat amb l'article 136 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte
del Sector Públic, "els òrgans de contractació fixaran els terminis de presentació de
les ofertes i sol·licituds de participació tenint en compte el temps que raonablement
pugui ser necessari per preparar aquelles, atesa la complexitat del contracte, i
respectant en tot cas, els terminis mínims fixats en aquesta Llei".
3. De conformitat amb l'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
administratiu comú de les administracions públiques (d'aplicació supletòria als
procediments de contractació), estableix que: "l'Administració, excepte precepte
en contra, pot concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels
terminis establerts, que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les
circumstancies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord
d'ampliació s'ha de notificar als interessats. "
En conseqüència, vistos els antecedents exposats, els preceptes legals citats i altres
normes de general aplicació, aquesta Direcció general

RESOLC:
Primer.- Ampliar el termini per a presentar ofertes en la convocatòria per a la contractació
les OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA
A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT NÚM. 5: PARADES, LOT NÚM. 8: RESTA D'INSTAL·LACIONS
I LOT 9: SISTEMES, derivada del procediment obert subjecte a regulació harmonitzada exp.
núm. 245.2021.011 fins el dia 4 d’octubre de 2021 a les 13:00 hores.
Segon.- Procedir a la publicació de la present resolució en el Perfil de contractant.
Contra el present acord no cap recurs, d'acord amb el que estableix l'article 32.3 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
Públiques.

Pere Torres Grau
Director general
Barcelona, 9 de setembre de 2021

