COMITÈ D’APROVISIONAMENTS
ÀREA / SERVEI:

Material Mòbil

EXPEDIENT:

14784785

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

•

Composició:
o

Dolores Bravo González, Directora Executiva Economicofinancera

o

Miguel L. Tomas Cantos, Responsable Unitat de la Coord. Àrea Enginy. i mant. infraestructures

o

Nuria Miranda Badía, Directora Àrea Assessoria Jurídica

Secretari:
o

Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació

El Comitè d'Aprovisionaments en sessió del dia 12/04/2019 adoptà el següent acord:
EXCLOURE d'aquest procés de licitació a la candidatura les societats Applus Norcontrol, S.L.U. i Iciasa
Control e Inspección, S.L. d'acord amb els informes annexos.
NOTIFICAR la proposta d'adjudicació a l'oferta de l'empresa Inspectores y Consultores Ibercal, SLU, per
un import de 135.575,00 € + IVA per a l’Inspecció de bastidors de bogies.
DELEGAR en el Servei d'Aprovisionaments, Logística i Contractació la preparació del contracte i validació
de la documentació, i posteriorment ADJUDICAR definitivament la present resolució.
NOTIFICAR la present resolució a tots els participants.i PUBLICAR-LA al Perfil del Contractant.
REQUERIR a l'adjudicatari per tal de formalitzar el contracte en els termes previstos als Plecs de
Condicions de la licitació.

El Secretari

Fecha:
2019.04.12
14:03:27 +02'00'

Contra el present Acord es podrà interposar, de conformitat amb allò establert als articles 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (“LCSP”), Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en
el termini de quinze (15) dies hàbils a comptar des de [indiqueu el termini en funció de l’acte notificat, d’acord amb l’article 50 de la LCSP].
Alternativament, contra el present Acord es podrà interposar directament Recurs Contenciós-Administratiu davant dels Jutjats ContenciososAdministratius de Barcelona en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb allò
previst als articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
En cas d’interposició de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se Recurs Contenciós-Administratiu en tant que no recaigui
resolució expressa o s’entengui desestimat el Recurs especial en matèria de contractació per silenci administratiu negatiu

