Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
RESOLUCIÓ DE CLASSIFICACIÓ I D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres de
conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont de la carretera C-252
sobre el riu Ter, del PK 10+700 a l’11+300. Tram: Ultramort - Verges. Clau: CG-12058

Barcelona, 9 de novembre de 2020
Atès l'acord del Consell d'Administració d’Infraestructures.cat de data 23 de març de 2018, en què
es deleguen en el President i Conseller Delegat de la Societat les facultats:
-

d’aprovar la classificació d’ofertes de contractes que no siguin d’obra d’import que no superi el
llindar de regulació harmonitzada, sempre que la classificació es faci de conformitat amb la
proposta de la Mesa de Contractació i,

-

d’adjudicar contractes a l’oferta millor classificada, de conformitat amb la classificació d’ofertes
aprovada pel Consell o pel President i Conseller Delegat.

Vista la proposta feta per la Mesa de Contractació i d’acord amb els termes motivats en la mateixa,
Resolc
Primer.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes de
la licitació del “Contracte de serveis per a l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres
de conservació extraordinària. Ponts i estructures. Rehabilitació del pont de la carretera C-252
sobre el riu Ter, del PK 10+700 a l’11+300. Tram: Ultramort - Verges. Clau: CG-120 58“ recollida
en la Proposta de Classificació de les ofertes (Quadre núm. 3).
Segon.- Adjudicar a Bac Engineering Consultancy Group, SL el contracte supraesmentat en ser la
millor oferta respecte la classificació aprovada, per un import de 36.802,00 Euros, (IVA no inclòs) i
un termini de 6 mesos.
Tercer.- Notificar als licitadors i publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública d’acord amb allò previst a l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

Joan Jaume i Oms
President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat

