Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 245/20

NOTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Us notifico la resolució de gerència de data 2 de desembre de 2020,
ADJUDICAR el contracte SERVEIS DEL PROJECT MANAGEMENT OFFICE DEL
PLA DE SISTEMES DE L’IMMB, a l’empresa BARCONS PONT I ASSOCIATS
CONSULTING, S.L, amb NIF B-64131683, i domiciliada a c/ València, 246, p2, pta.1
08007 Barcelona, per un import de 106.480 euros (IVA inclòs), en virtut del
procediment obert-ordinari, d’acord amb els informes obrants a l’expedient que
serveixen per la seva motivació; ACREDITAR la constitució de la garantia definitiva
mitjançant RETENCIÓ EN EL PREU; DISPOSAR la despesa per l’import objecte de
l’adjudicació del contracte amb càrrec a la partida prèviament autoritzada; REQUERIR
a l’adjudicatari, una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils sense que
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació, per a la formalització del
contracte administratiu dins el termini dels cinc dies següents

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats des de la data de
recepció d’aquesta notificació.
Potestativament, podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant
l’òrgan de l’Institut Municipal de Mercats que l’ha dictada o bé davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini màxim de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la data la remissió de la present notificació, sempre que
l’acte que es notifica s’hagi publicat en la mateixa data al perfil de contractant o, si
l’acte no ha estat publicat, des de la recepció de la notificació. En cas d’optar per la
interposició d’aquest recurs, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins
a la resolució del recurs especial.
Barcelona, a la data de la signatura

Manel Armengol Jornet
Secretari Delegat

