DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE REALITZACIÓ DE TESTS
PSICOMÈTRICS ONLINE PER A BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A.
(en endavant, BSM) I PARC D’ATRACCIONS DEL TIBIDABO, S.A. (en endavant,
PATSA)

LOT 2: TESTS PSICOMÈTRICS ONLINE A TRAVÉS DE LA METODOLOGIA DISC
PER A PATSA

NÚM. D’EXPEDIENT: 2021RH0245SU

Barcelona,
El sotasignat, en nom i representació de la societat MEDRUGAN CONSULTORES, S.L.
en virtut dels poders que manifesta estar en vigor,
MANIFESTA
Primer.- Que ha rebut per correu electrònic la notificació relativa a l’adjudicació del
contracte de referència, on consta la següent transcripció de la resolució adoptada per
l’Òrgan de Contractació de Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A.:

TEXT DE LA RESOLUCIÓ:

“Primer.- ADJUDICAR a MEDUGRAN CONSULTORES, S.L. el
Contracte relatiu als serveis de realització de tests psicomètrics
online per a Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (en endavant,
BSM) i Parc d’Atraccions del Tibidabo, S.A. (en endavant, PATSA) –
Lot 2: Tests psicomètrics online a través de la metodologia DISC per
a PATSA, amb número d’expedient 2021RH0245SU, per un termini de
DOS (2) ANYS, amb la possibilitat d’una (1) prorroga de caràcter anual, i
per un pressupost de licitació de 10.000.-€ (abans d’IVA), això és, 5.000.€/any (abans d’IVA), a raó del següent preu unitari:
o

Preu unitari per test metodologia DISC: 23.-€/test (abans d’IVA)

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el
contracte.
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Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar
recurs d’acord amb el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un
mes comptat a partir del dia següent a aquell en que es remeti la
notificació de l’acte impugnat.”

Segon.- Que amb la signatura de la present declaració es perfecciona la relació
contractual entre MEDRUGAN CONSULTORES, S.L. i Parc d’Atraccions del
Tibidabo,S.A. en els termes i condicions previstos al plec tècnic, al plec de clàusules
particulars i a l’oferta presentada, així com a la documentació de referència que consti
a l’expedient de la licitació i als annexos addicionals, si s’escau.

Tercer.- Que com adjudicatària del contracte de referència, ACCEPTA l’adjudicació
assumint els drets i obligacions dimanants de l’adjudicació i que d’acord amb el que
disposa l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
públic, la signatura de la present declaració comporta a tots els efectes la formalització
de la relació contractual entre ambdues parts.
I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de
l’empresa.

2021RH0245SU (MR)

