(exp. 245.2021.011)
(núm. expedient referència ATM: C-27/2021)
RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Pere Torres Grau, Director General de l’ATM, com a òrgan de contractació a la vista de la
Proposta de classificació elevada per la Mesa de Contractació per al procediment de
contractació de les “OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 8: RESTA D’INSTAL·LACIONS. NÚMERO EXPEDIENT.
245.2021.011L08”, i en base als següents fets:
-Vista l’Acta de constitució de la Mesa de contractació i validació de la documentació
administrativa de data 5 d’octubre de 2021, a través de les quals es deixa constància del
compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
-Vista l’Acta d’obertura dels sobres contenidors dels criteris d’adjudicació ponderables
mitjançant un judici de valor, en data 15 d’octubre de 2021, procedint-se a iniciar l’estudi, anàlisi
i valoració del contingut dels referits sobres.
- Vist l’informe tècnic de valoració de la proposta tècnica de data 17 de novembre de 2021, en
el que es fa constar la valoració dels sobres B, propostes subjectes a criteris objecte d’un judici
de valor, presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts
en l’annex núm. 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 17 de novembre de 2021 en la qual s’acorda fer
seu l’informe tècnic de valoració de les propostes subjectes a criteris objecte d’un judici de valor,
de conformitat amb la clàusula 9.2.3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
-Vista l’Acta d’obertura de les proposicions econòmiques presentades pels licitadors realitzada,
en acte públic, el passat 23 de novembre de 2021.
- Vist l’informe de data 14 de desembre de 2021 de valoració de les ofertes amb criteris tècnics
i amb criteris automàtics, en el que es fa constar la valoració de les ofertes presentades per
cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts al Plec de condicions.
-Vista l’acta de la Mesa de contractació de proposta de classificació de data 16 de desembre de
2021.
RESOL
PRIMER.- CLASSIFICAR les ofertes presentades a la licitació “OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA
IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 8: RESTA
D’INSTAL·LACIONS. NÚMERO EXPEDIENT. 245.2021.011L08”, de major a menor puntuació,
segons quadre adjunt, en base als informes de valoració de les ofertes presentades i admeses
de 14 de desembre de 2021, essent el resultat el següent:
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ORDRE
CLASSIFICACIÓ
1

2

LICITADORS
COBRA INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA
UTE COMSA
INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES,
SAU - FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS

PUNTUACIÓ
SOBRE C

PUNTUACIÓ
SOBRE B

PUNTUACIÓ
TOTAL

59,50

38,22

97,72

58,52

37,00

95,52

SEGON.- REQUERIR a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, a que aporti, en un termini
màxim de DEU (10) dies hàbils comptadors des del dia següent a la seva recepció, la
documentació requerida de conformitat amb l’article 12.7 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Barcelona, a data de la signatura electrònica

Pere Torres Grau
Director General
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