Resolució de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. per la que s’anuncia l’adjudicació del
CONTRACTE D’OBRES DELS CARRILS BICICLETA DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS BASE
(PCB), XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDÀRIA, DURANT EL PERIODE 2017-2018 DE LA
CIUTAT DE BARCELONA - LOTS 1 A 4.

1. Organisme: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
a) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
b) Número d’expedient: 201.1619.063.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obres
b) Descripció de l’objecte: OBRES DELS CARRILS BICICLETA DELS PROJECTES
CONSTRUCTIUS BASE (PCB), XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDÀRIA, DURANT EL
PERIODE 2017-2018 DE LA CIUTAT DE BARCELONA - LOTS 1 A 4.
c) Publicat: Perfil de contractant en data 29 de desembre de 2016.
2. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment de contractació: Obert harmonitzat – Acord marc
3.

Adjudicació:
Lot 1. Xarxa Secundària, Districtes 4, 6, 7, 8, 9 i 10
a) Data: 13 de juny de 2017
b) Adjudicatari: UTE M. I J. GRUAS, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU SIGNUM NORDEST, SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Canon d’adjudicació: 26,60%
Lot 2. Xarxa Secundària, Districtes 3 i 5
e) Data: 13 de juny de 2017
f) Adjudicatari: UTE ACCIONA CONSTRUCCION, SA - COPCISA, SA
g) Nacionalitat: Espanyola
h) Canon d’adjudicació: 26,16%
Lot 3. Xarxa bàsica, eixos horitzontals
a) Data: 13 de juny de 2017
b) Adjudicatari: UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU - FIRTEC, SAU SEÑALES GIROD, SL
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Canon d’adjudicació: 24,85%

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El recurs s’haurà de presentar necessàriament en el registre de l’òrgan de contractació o en el
de l’òrgan competent per a la resolució del recurs dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
publicació de l’anunci d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es publiqui l’anunci d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

Lot 4. Xarxa bàsica, eixos verticals
a) Data: 13 de juny de 2017
b) Adjudicatari: COMSA, SAU
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Canon d’adjudicació: 22,15%

Barcelona, 14 de juny de 2017

Angel Sánchez Rubio
Director General
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De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El recurs s’haurà de presentar necessàriament en el registre de l’òrgan de contractació o en el
de l’òrgan competent per a la resolució del recurs dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
publicació de l’anunci d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es publiqui l’anunci d’acord amb l’article
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

