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Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

ACTA
A les 13.00 hores del dia 5 d’octubre de 2021, es constitueix la Mesa de contractació
que es reuneix telemàticament, mitjançant videoconferència realitzada via la plataforma
TEAMS, per a l’obertura del sobre A (Documentació administrativa) corresponent al
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de les “Obres
de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de
Barcelona”, sota el tipus de licitació de 8.803.074,00 Euros, IVA exclòs, en compliment
del que disposa la Resolució del Director General de data 22 de juliol de 2021, segons
anunci publicat al DOUE núm. 2021/S 146-384775 en data 30 de juliol de 2021 i al perfil
del contractant de BIMSA en data 30 de juliol de 2021.
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García.
Es declara obert l’acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent.
El President informa que han lliurat les proposicions via la plataforma de contractació
(lliurament on line) dins del termini establert, les 13.00h del dia 4 d’octubre de 2021, les
següents empreses:
1. COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
Presenta oferta pel lot 5.
2. CONTRATAS VILOR, SL
Presenta oferta pel lot 5.
3. COPCISA, SA
Presenta oferta pel lot 5.
4. UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - FCC
INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
Presenta oferta pel lot 8.
5. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
Presenta oferta pel lot 8.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, no s’ha presentat cap oferta pel lot
9: Sistemes del present procediment.
A continuació s’ha procedit a revisar la documentació continguda al sobre “A” que ha de
contenir allò establert a la clàusula 9.1 del Plec de Clàusules Administratives que regeix
per aquesta contractació.
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S’examina la documentació presentada per les empreses licitadores amb el resultat
següent:
-

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA: aporta tota la documentació general
exigida al plec de clàusules administratives particulars.

-

CONTRATAS VILOR, SL: la proposició presentada conté tota la documentació
exigida al plec de clàusules administratives particulars. Tanmateix, a la Declaració
sobre l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat entre homes i dones quan
legalment sigui exigible manca adjuntar el Pla d’Igualtat; i la Declaració responsable
en relació a la protecció de dades personals no està correctament complimentada.

-

COPCISA, SA: la proposició conté tota la documentació exigida al plec de clàusules
administratives particulars, tanmateix s’ha detectat certs errors en la següent
documentació presentada: pel que fa a la garantia provisional l’empresa COPCISA,
SA ha incorporat al sobre A document escanejat de la garantia provisional
constituïda però aquesta no ha estat dipositada d’acord amb allò previst a la
clàusula 9.1.4.E del Plec de Clàusules Administratives; per aquest motiu, cal que
procedeixi al seu dipòsit i posteriorment presenti el comprovant d’acreditació de
constitució de garantia provisional. A més, la Declaració responsable d’adscripció
de mitjans materials i /o personals a l’execució del contracte presentat per l’empresa
és incorrecte, donat que no s’ajusta als requisits establerts a l’apartat M del quadre
de característiques del Plec de Clàusules Administratives i la Declaració
responsable en relació a la protecció de dades personals, no està correctament
complimentada.

-

UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU - FCC
INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU: aporta tota la
documentació general exigida al plec de clàusules administratives particulars.

-

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA: la proposició conté tota la
documentació exigida al plec de clàusules administratives particulars, tanmateix s’ha
detectat que el Document europeu únic de contractació (DEUC) presentat no està
signat electrònicament.

Acords
La Mesa de contractació per unanimitat acorda:
1. ADMETRE a licitació les empreses licitadores: COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SA i l’UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,
SAU -FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU.
2. CONDICIONAR L’ACCEPTACIÓ DE LES OFERTES de les empreses:


CONTRATAS VILOR, SL: a que aporti el Pla d’Igualtat de l’empresa d’acord amb
la Declaració sobre l’obligació de comptar amb un pla d’igualtat entre homes i
dones quan legalment sigui exigible, així com correctament complimentada la
Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals.



COPCISA, SA: a que dipositi la garantia provisional ja constituïda i aporti el
comprovant d’acreditació de la seva constitució; a que presenti la Declaració
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responsable d’adscripció de mitjans materials i /o personals a l’execució del
contracte ajustada als requisits establerts a l’apartat M del quadre de
característiques del Plec de Clàusules Administratives; així com també la
Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals
correctament complimentada.


COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA: a que aporti el Document europeu
únic de contractació (DEUC) signat electrònicament.

3. PROPOSAR DECLARAR DESERT el procediment relatiu les “OBRES DE LA
PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA
A LA CIUTAT DE BARCELONA”, concretament pel que fa al lot: 9: SISTEMES, atès
que no s’ha rebut cap oferta dins del termini previst a l’efecte
Altres
La Mesa es tornarà a constituir, en acte privat, un cop s’hagi esmenat la documentació
requerida a l’empresa licitadora, o hagi transcorregut el termini per a fer-ho, per tal de
procedir a l’obertura del sobre B (Proposició subjecte a judici de valor) dels licitadors.
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, n’estenc aquesta Acta.
El President,

La Secretària,

Lluís Alegre Valls

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

ACTA
A les 12.15 hores del dia 15 d’octubre de 2021, es constitueix la Mesa de contractació
que es reuneix telemàticament, mitjançant videoconferència realitzada via la plataforma
TEAMS, per a l’obertura del sobre B (Oferta tècnica – judici de valor) corresponent al
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada per a la contractació de les “Obres
de la primera fase de la implantació de la xarxa tramviària unificada a la ciutat de
Barcelona”, sota el tipus de licitació de 8.803.074,00 Euros, IVA exclòs, en compliment
del que disposa la Resolució del Director General de data 22 de juliol de 2021, segons
anunci publicat al DOUE núm. 2021/S 146-384775 en data 30 de juliol de 2021 i al perfil
del contractant de BIMSA en data 30 de juliol de 2021.
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García.
Es declara obert l’acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent.
En data 5 d’octubre de 2021, la Mesa de Contractació es va constituir procedint a
l’examen i validació de la documentació general de l’empresa licitadora. Les empreses
admeses en el procediment que ens ocupa relatiu al lot 5 són:
Ordre
present.

Nom / Raó social
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
2 CONTRATAS VILOR, SL
3 COPCISA, SA

D’altra banda, les empreses admeses en el procediment que ens ocupa relatiu al lot 8
són:
Ordre
present.

Nom / Raó social
UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU
- FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
1

El lot 9: Sistemes del present procediment es va declarar desert en data 14 d’octubre de
2021, atès que no es va presentar cap oferta dins del termini previst a l’efecte.
Acte seguit es procedeix a l’obertura de les proposicions formulades per les empreses
que han estat declarades admeses com a licitadores.
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A continuació, la Secretària de la Mesa procedeix a l’obertura del sobre contenidor de la
documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor
amb els següents resultats:
LOT 5:
EMPRESA

CONSTA

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

x

CONTRATAS VILOR, SL

x

COPCISA, SA

x

EMPRESA

CONSTA

NO CONSTA

LOT 8:
NO CONSTA

UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU - FCC INDUSTRIAL E

x

INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

x

I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a
l’obertura de les proposicions avaluables mitjançant un judici de valor.
La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots
els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de
la Mesa de Contractació.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ DE LA
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I PER LA QUAL LA MESA DE CONTRACTACIÓ
FA SEVES LES PUNTUACIONS EN EL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU AL CONTRACTE DE LES “OBRES DE LA
PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A
LA CIUTAT DE BARCELONA” (LOT 5: PARADES). NÚM. D’EXPEDIENT
245.2021.011
A Barcelona, a les 15.30 hores del dia 17 de novembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Desenvolupament de la sessió:
Primer.- L’objecte de la present sessió és la comunicació de les puntuacions obtingudes
per part dels licitadors en les seves respectives propostes avaluables mitjançant
l’aplicació de criteris sotmesos a judici de valor per tal d’optar a l’adjudicació del
procediment relatiu a les “OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE
LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA (LOTS 5, 8 I 9)”
procediment de contractació que va ser publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la
Unió Europea de data 30 de juliol de 2021 i al Perfil de Contractant del mateix dia.
Segon.- L’equip encarregat de la valoració de les ofertes valorables mitjançant criteris
de valoració subjectes a judici de valor exposen les seves valoracions i comuniquen als
membres de la Mesa de Contractació les consideracions respecte de les puntuacions
obtingudes per cadascun dels licitadors.
Tercer.- A l’Informe tècnic de valoració de les propostes tècniques admeses, les
puntuacions s’atorguen en base als criteris de valoració sotmesos a judici de valor
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- La Mesa de contractació fa seu l’informe tècnic de valoració de les ofertes
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor amb les següents puntuacions:

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

nº
oferta

Licitador

OF. TÈCNICA

puntuacions màximes
COPCISA, SA
CONTRATAS VILOR, SL
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

3
2
1

40,00
36,51
36,33
27,66

Segon.- De conformitat amb l’art. 30.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, es
procedeix a convocar acta d’obertura pública del sobre C, contenidor dels criteris
avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o criteris automàtics.
Tercer.- Les puntuacions obtingudes a l’oferta tècnica valorable mitjançant l’aplicació de
criteris sotmesos a judici de valor es donarà a conèixer a través de la seva publicació al
Perfil de Contractant de BIMSA (donat que aquest contracte ha estat licitat per BIMSA
en virtut de l'acord assolit al Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'ATM per a dur a terme procediments de contractació conjunta de conformitat amb el
previst a l'article 31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per a l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària
unificada) amb caràcter previ, o a més trigar abans d’iniciar l’acte d’obertura pública del
sobre C, contenidor dels criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o criteris
automàtics.
I sense més qüestions a tractar, a les 15.50 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de
Contractació relativa a l’acta de comunicació de les puntuacions obtingudes per part
dels licitadors en les seves respectives propostes avaluables mitjançant l’aplicació de
criteris sotmesos a judici de valor per tal d’optar a l’adjudicació del procediment de
referència.
La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots
els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de
la Mesa de Contractació.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ DE LA
PUNTUACIÓ DE LES PROPOSTES AVALUABLES MITJANÇANT CRITERIS
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR I PER LA QUAL LA MESA DE CONTRACTACIÓ
FA SEVES LES PUNTUACIONS EN EL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU AL CONTRACTE 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). NÚM.
D’EXPEDIENT 245.2021.011
A Barcelona, a les 15.50 hores del dia 17 de novembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Desenvolupament de la sessió:
Primer.- L’objecte de la present sessió és la comunicació de les puntuacions obtingudes
per part dels licitadors en les seves respectives propostes avaluables mitjançant
l’aplicació de criteris sotmesos a judici de valor per tal d’optar a l’adjudicació del
procediment relatiu a les “OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE
LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA (LOTS 5,8 I 9)”
procediment de contractació que va ser publicat mitjançant anunci al Diari Oficial de la
Unió Europea de data 30 de juliol de 2021 i al Perfil de Contractant del mateix dia.
Segon.- L’equip encarregat de la valoració de les ofertes valorables mitjançant criteris
de valoració subjectes a judici de valor exposen les seves valoracions i comuniquen als
membres de la Mesa de Contractació les consideracions respecte de les puntuacions
obtingudes per cadascun dels licitadors.
Tercer.- A l’Informe tècnic de valoració de les propostes tècniques admeses, les
puntuacions s’atorguen en base als criteris de valoració sotmesos a judici de valor
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- La Mesa de contractació fa seu l’informe tècnic de valoració de les ofertes
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor amb les següents puntuacions:
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nº
oferta

Licitador

OF. TÈCNICA

puntuacions màximes
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
UTE
COMSA
INSTALACIONES
Y
SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU – FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU

2
1

40,00
38,22
37,00

Segon.- De conformitat amb l’art. 30.2 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, es
procedeix a convocar acta d’obertura pública del sobre C, contenidor dels criteris
avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o criteris automàtics.
Tercer.- Les puntuacions obtingudes a l’oferta tècnica valorable mitjançant l’aplicació de
criteris sotmesos a judici de valor es donarà a conèixer a través de la seva publicació al
Perfil de Contractant de BIMSA (donat que aquest contracte ha estat licitat per BIMSA
en virtut de l'acord assolit al Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i
l'ATM per a dur a terme procediments de contractació conjunta de conformitat amb el
previst a l'article 31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per a l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària
unificada) amb caràcter previ, o a més trigar abans d’iniciar l’acte d’obertura pública del
sobre C, contenidor dels criteris avaluables mitjançant fórmules matemàtiques o criteris
automàtics.
I sense més qüestions a tractar, a les 16.10 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de
Contractació relativa a l’acta de comunicació de les puntuacions obtingudes per part
dels licitadors en les seves respectives propostes avaluables mitjançant l’aplicació de
criteris sotmesos a judici de valor per tal d’optar a l’adjudicació del procediment de
referència.
La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots
els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de
la Mesa de Contractació.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
MATEMÀTIQUES O CRITERIS AUTOMÀTICS DEL PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU AL CONTRACTE DE LES
“OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA” (LOT 5: PARADES). NÚM.
D’EXPEDIENT 245.2021.011
A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 23 de novembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents a la present reunió telemàtica, celebrada
mitjançant l’aplicació de software de videoconferència “zoom” i que es procedeix a
enregistrar:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Així mateix també assisteix personal de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA qui
dona suport a l’obertura de les ofertes, donat que aquest contracte ha estat licitat per
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (en endavant, BIMSA) en virtut de l'acord
assolit al Conveni de Colꞏlaboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM per a dur a
terme procediments de contractació conjunta de conformitat amb el previst a l'article
31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a
l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada.
Desenvolupament de la sessió:
L’objecte de la present sessió és deixar constància de tot allò actuat en relació amb la
qualificació de la documentació general presentada per les empreses al procediment de
contractació relatiu a les OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE
LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 5:
PARADES. Exp. 245.2021.011L05 i dels defectes i omissions detectats en la mateixa i
a l’obertura de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor. Per últim, es
procedeix a l’obertura de les ofertes valorables mitjançant criteris objectius o fórmules
matemàtiques.
Segons consta en l’acta d’obertura del sobre A (Documentació administrativa) de data
5 d’octubre del 2021, un cop fet l’examen i validació de la documentació general de les
empreses licitadores, es van presentar i es van admetre a la licitació les següents
empreses:
Ordre
Nom / Raó social
present.
1 COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

2 CONTRATAS VILOR, SL
3 COPCISA, SA
Previ a aquest acte s’ha comunicat als licitadors a través del Perfil de Contractant de
l’entitat BIMSA, el resultat dels sobres “B”, contenidors dels criteris d’adjudicació
ponderables mitjançant un judici de valor, el resultat del qual, i segons informe emès pel
Servei de Gestió d’Infraestructures de l’ATM, de data 17 de novembre del 2021, és el
següent:
nº
oferta
3
2
1

OF. TÈCNICA

Licitador
Puntuacions màximes
COPCISA, SA
CONTRATAS VILOR, SL
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA

40,00
36,51
36,33
27,66

Es dona ocasió als interessats de comprovar la presència dels sobres que contenen les
seves ofertes en les mateixes condicions en què van ser presentats.
Abans de l’obertura de la primera proposició, la secretària de la Mesa de Contractació,
convida als licitadors presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments
que considerin necessaris.
Acte seguit es procedeix a l’obertura de les proposicions formulades per les empreses
que han estat declarades admeses com a licitadores.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Que les empreses han presentat oferta avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques o criteris automàtics conforme el previst al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
En conseqüència, tenir com presentades les ofertes avaluables mitjançant fórmules o
criteris automàtics conforme el quadre adjunt.
I sense més qüestions a tractar, a les 10.10 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de
Contractació per a l’obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris
automàtics.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

FULL D’OBERTURA D’OFERTES ECONÒMIQUES
DESCRIPCIÓ EXPEDIENT:
NÚMERO EXPEDIENT:
PRESSUPOST LICITACIÓ LOT 5:

OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA
245.2021.011
2.126.966,00 €

Oferta
personal
propi
amb
contracte
laboral
(%)

Oferta
ampliació
termini
garantia
(mesos
addicionals)

DEDICACIÓ
POSICIÓ
encarregat
Ferroviària
(%)

Simultaneïtat
lots

1

COPISA
CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SA

1.807.708,40
€

15,76

60

24

198.892.431,16
€

5

TOTAL

207.854.248,70
€

4

TOTAL

195.009.583,12
€

4

5

NO

2

CONTRATAS
VILOR, SL

1.895.131,81
€

11,44

49

24

5.905.300,96 €

5

TOTAL

5.905.300,96 €

5

TOTAL

5.905.300,96 €

5

5

NO

3

COPCISA, SA

1.775.591,22
€

17,35

45

24

2

TOTAL

3.413.593,34 €

2

TOTAL

187.521.953,76
€

4

5

NO

8.181.016,90 €

ACUM POSICIO
encarregat
Ferroviària

TOT
PART
POSICIÓ
encarregat
Ferroviària

Preferència
lots

Oferta
econòmica
(IVA exclòs)

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

ACUM POSICIO
CAP Ferroviària

DEDICACIÓ
POSICIÓ
CAP
Ferroviària
(%)

ACUM POSICIO
Tèc. Preven
Ferroviària

Licitador

Núm.
Obertura

TOT
PART
POSICIÓ
CAP
Ferroviària

TOT
PART
POSICIÓ
Tèc.
Preven
Ferroviària

Oferta
Rebaixa
sobre preus
contradictoris
(%)

(exp. 245.2021.011)
(núm. expedient referència ATM: C-27/2021)

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

ACTA D’OBERTURA DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES
MATEMÀTIQUES O CRITERIS AUTOMÀTICS DEL PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA RELATIU AL CONTRACTE DE LES
“OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA” (LOT 8: RESTA D’INSTALꞏLACIONS).
NÚM. D’EXPEDIENT 245.2021.011
A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 23 de novembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents a la present reunió telemàtica, celebrada
mitjançant l’aplicació de software de videoconferència “zoom” i que es procedeix a
enregistrar:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Així mateix també assisteix personal de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA qui
dona suport a l’obertura de les ofertes, donat que aquest contracte ha estat licitat per
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (en endavant, BIMSA) en virtut de l'acord
assolit al Conveni de Colꞏlaboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'ATM per a dur a
terme procediments de contractació conjunta de conformitat amb el previst a l'article
31.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per a
l'execució de les obres i posterior explotació de la xarxa tramviària unificada.

Desenvolupament de la sessió:
L’objecte de la present sessió és deixar constància de tot allò actuat en relació amb la
qualificació de la documentació general presentada per les empreses al procediment de
contractació relatiu a les OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE
LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 5:
PARADES. Exp. 245.2021.011L08 i dels defectes i omissions detectats en la mateixa i
a l’obertura de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor. Per últim, es
procedeix a l’obertura de les ofertes valorables mitjançant criteris objectius o fórmules
matemàtiques.
Segons consta en l’acta d’obertura del sobre A (Documentació administrativa) de data
5 d’octubre del 2021, un cop fet l’examen i validació de la documentació general de les
empreses licitadores, es van presentar i es van admetre a la licitació les següents
empreses:

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

Ordre
Nom / Raó social
present.
UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU –
1
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
Previ a aquest acte s’ha comunicat als licitadors a través del Perfil de Contractant de
l’entitat BIMSA, el resultat dels sobres “B”, contenidors dels criteris d’adjudicació
ponderables mitjançant un judici de valor, el resultat del qual, i segons informe emès pel
Servei de Gestió d’Infraestructures de l’ATM, de data 17 de novembre del 2021, és el
següent:
nº
oferta
2
1

OF.
TÈCNICA
Puntuacions màximes 40,00
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
38,22
UTE COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,
SAU – FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS 37,00
ENERGETICAS, SAU
Licitador

Es dona ocasió als interessats de comprovar la presència dels sobres que contenen les
seves ofertes en les mateixes condicions en què van ser presentats.
Abans de l’obertura de la primera proposició, la secretària de la Mesa de Contractació,
convida als licitadors presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments
que considerin necessaris.
Acte seguit es procedeix a l’obertura de les proposicions formulades per les empreses
que han estat declarades admeses com a licitadores.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Que les empreses han presentat oferta avaluables mitjançant fórmules
matemàtiques o criteris automàtics conforme el previst al Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
En conseqüència, tenir com presentades les ofertes avaluables mitjançant fórmules o
criteris automàtics conforme el quadre adjunt.
I sense més qüestions a tractar, a les 10.10 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de
Contractació per a l’obertura de les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris
automàtics.

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

FULL D’OBERTURA D’OFERTES ECONÒMIQUES
DESCRIPCIÓ EXPEDIENT:
NÚMERO EXPEDIENT:
PRESSUPOST LICITACIÓ LOT 8:

Núm.
Obertura

1

2

Licitador

COBRA
INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA
UTE COMSA
INSTALACIONES Y
SISTEMAS
INDUSTRIALES, SAU
– FCC INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURAS
ENERGETICAS, SAU

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA
245.2021.011
1.813.989,97 €

Oferta
econòmica
(IVA exclòs)

Oferta
Rebaixa sobre
preus
contradictoris
(%)

Oferta
personal
propi amb
contracte
laboral
(%)

Oferta
ampliació
termini
garantia
(mesos
addicionals)

1.472.579,51 €

19,761

80

1.531.557,10 €

105

60

ACUM POSICIO
CAP Ferroviària

TOT PART
POSICIÓ
CAP
Ferroviària

DEDICACIÓ
POSICIÓ
CAP
Ferroviària
(%)

ACUM POSICIO
encarregat
Ferroviària

TOT PART
POSICIÓ
encarregat
Ferroviària

DEDICACIÓ
POSICIÓ
encarregat
Ferroviària
(%)

ACUM POSICIO
Tèc. Preven
Ferroviària

TOT PART
POSICIÓ
Tèc.
Preven
Ferroviària

Preferència
lots

Simultaneïtat
lots

24

252.893.603,87 €

6

TOTAL

14.335.683,98 €

4

TOTAL

267.229.287,85 €

10

8

NO

48

17.024.154,64 €

6

TOTAL

6

TOTAL

19.838.543,54 €

5

8

NO

34.159.108,66 €

(exp. 245.2021.011)
(núm. expedient referència ATM: C-27/2021)
ACTA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

A Barcelona, a les 9.00 hores del dia 16 de desembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Objecte de la sessió:
L’objecte de la present és proposar la classificació i adjudicació del contracte “OBRES
DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 5: PARADES. NÚMERO
EXPEDIENT. 245.2021.011L05”.
Antecedents:
-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 15 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

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts
al Plec de condicions, que s’adjunta.
En conseqüència i per tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta els següents :
ACORDS
PRIMER.- PROPOSAR 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 5: PARADES. NÚMERO
EXPEDIENT. 245.2021.011L05”, de major a menor puntuació, segons quadre adjunt,
en base a l’informe de valoració de les ofertes presentades i admeses de 15 de
desembre de 2021, essent el resultat el següent:
ORDRE
CLASSIFICACIÓ
1
2
3

LICITADORS
CONTRATAS VILOR,
SL
COPCISA, SA
COPISA
CONSTRUCTORA
PIRENAICA, SA

PUNTUACIÓ
SOBRE C

PUNTUACIÓ
SOBRE B

PUNTUACIÓ
TOTAL

57,56

36,33

93,89

57,22

36,51

93,73

56,97

27,66

84,63

SEGON.- PROPOSAR ADJUDICAR a CONTRATAS VILOR, SL, el contracte relatiu a
les “OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA
TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA. LOT 5: PARADES.
NÚMERO EXPEDIENT. 245.2021.011L05”, per un import d’UN MILIÓ VUIT-CENTS
NORANTA-CINC MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
(1.895.131,81 €), IVA exclòs, d’acord amb l’informe tècnic de valoració que s’accepta,
condicionat a que s’aporti la documentació requerida, de conformitat amb l’article 12.7
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
TERCER.- REQUERIR a CONTRATAS VILOR, SL, 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.
QUART.- ELEVAR aquest acord al òrgan de contractació.
La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots
els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de
la Mesa de Contractació.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament

Balmes, 49 – 6a planta
08007 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
Fax 93 362 00 22
atm@atm.cat
www.atm.cat

(exp. 245.2021.011)
(núm. expedient referència ATM: C-27/2021)
ACTA PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ

Autoritat del Transport Metropolità. Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l’àrea de Barcelona. N.I.F. P-5890049-I

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 16 de desembre de 2021, es constitueix la Mesa
de contractació, amb els següents assistents:
La presideix el Director de l’Àrea de Mobilitat, el Sr. Lluís Alegre Valls, i hi actuen com a
vocals el Sr. Josep Caldú Cebrián, Director de l’Àrea de Gerència, el Sr. Francesc Calvet
Borrull, Cap de Servei de planificació d’infraestructures, el Sr. Sergi Martínez-Abarca
Espelt, Cap de Servei de gestió del transport, el Sr. Álvaro Ramírez Salvador-Bou,
Director de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació i com a Secretària, la Sra. Mònica
Lladó García, tècnica de l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació.
Objecte de la sessió:
L’objecte de la present és proposar la classificació i adjudicació del contracte “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”.
Antecedents:
-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
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presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració establerts
al Plec de condicions, que s’adjunta.
En conseqüència i per tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta els següents :
ACORDS
PRIMER.- PROPOSAR 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 a l’informe de valoració de les ofertes presentades i admeses de 15 de
desembre de 2021, essent el resultat el següent:
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.- PROPOSAR ADJUDICAR a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA,
el contracte relatiu a 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”, per un import d’UN
MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS
AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (1.472.579,51 €), IVA exclòs, d’acord amb l’informe
tècnic de valoració que s’accepta, condicionat a que s’aporti la documentació requerida,
de conformitat amb l’article 12.7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
TERCER.- 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.
QUART.- ELEVAR aquest acord al òrgan de contractació.
La data i hora de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots
els efectes que corresponguin és la que consta en el present document, amb
independència de la data de formalització de la signatura electrònica pels membres de
la Mesa de Contractació.
El President,

El Vocal,

Lluis Alegre Valls

Josep Caldú Cebrián

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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El Vocal,

El Vocal,

Francesc Calvet Borrull

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Signat electrònicament

Signat electrònicament

El Vocal,

La Secretària,

Álvaro Ramírez Salvador-Bou

Mònica Lladó García

Signat electrònicament

Signat electrònicament
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