RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS MÈDICS i
ASSISTENCIALS DESTINATS A LES ACTIVITATS QUE SE CELEBREN AL
CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA,

Fets

Considerant que, en data 1 d’abril de 2019, el Director General de Circuits de Catalunya
S.L va resoldre acordar l’inici expedient per a la contractació de contracte de serveis
mèdics i assistencials del Circuit de Barcelona-Catalunya.
Considerant que, en data 15 de maig de 2019 es va procedir a l’acte d’obertura per part
de la mesa de contractació de la documentació administrativa relativa a les ofertes
presentades.
Considerant que, en data 4 de juny de 2019 la mesa de contractació competent després
de procedir a l’anàlisi i qualificació de les ofertes presentades, va adoptar els següents
acords: “(...) Primer- Realitzar la proposta d’adjudicació a favor del licitador RACC
Serveis Mèdics S.A.U, atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa. SegonComprovar en el registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa està
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per a formular
l’oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s’escau la classificació
corresponent i no està sotmesa a cap prohibició per contractar; en defecte de la seva
inscripció, requerir a l’empresa que presenti la documentació justificativa dels requisits
establerts en l’article 20 i 21 del PCEA..”
Considerant que el dia 5 de juny de 2019 es va comunicar a RACC Serveis Mèdics
S.A.U l’acord de la mesa de contractació i se li va sol·licitar la documentació descrita
anteriorment i que aquesta ha estat aportada.

Fonaments de dret

Articles 151, 153 i 159 i les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Plec de clàusules administratives particulars del contracte de serveis d’impressió del
Circuit de Barcelona-Catalunya.

En conseqüència, Resolc:

Primer.- Declarar vàlida la licitació del contracte administratiu de serveis d’impressió del
Circuit de Barcelona-Catalunya, incloent tot el material i la mà d’obra de la instal·lació
sol·licitada

Segon.- Adjudicar el contracte administratiu de serveis mèdics i assistencials del Circuit
de Barcelona-Catalunya. per un import de 827.130,73€ i 0€ d’IVA (TOTAL:
827.130,73€), a la mercantil RACC Serveis Mèdics S.A.U., de conformitat amb la
següent motivació:
De conformitat amb la valoració i classificació realitzades per la Mesa de contractació,
l'adjudicatari presenta l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Tercer.- Disposar, per import de 827.130,73€ la despesa que per a Circuits de
Catalunya S.L representa la present contractació, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària de l'exercici 2019.
Quart.- Requerir a l'adjudicatari per tal que, transcorreguts 15 dies hàbils a la recepció
de la notificació de l'adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a Circuits de
Catalunya S.L.
Cinquè.- Designar com a responsable del contracte a Miriam Moya com a responsable
de l’àrea esportiva.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i comunicar-los que contra el present
acord, els interessats poden interposar recurs especial en matèria de contractació,
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de de quinze
dies a partir del dia següent al de la recepció de la notificació o de la seva publicació.
Setè.- Publicar aquesta resolució al Perfil del contractant de Circuits de Catalunya S.L

Montmeló a 7 de juny de 2019

El Director General
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