Proposta inici Òrgan de Preparació
Data: 30/04/2020
Nom Licitació: 14863083 - Projecte Tramvia Blau
Empresa: Transports de Barcelona SA
Òrgan de Contractació: Òrgan de Preparació
Àmbit normatiu: LCSP
Procediment: Obert
PBL: 802.847,83€ (IVA inclòs)
IVA: 139.337,23€

Fase: Inici
Tipus licitació: Serveis
Forma Tramitació: Ordinària
VEC: 663.510,60€ (Inclou 0,00€
possible desviació màxima prevista a
l'article 204 de la LCSP)
Revisada la documentació lliurada per a l’aprovació d’aquesta licitació, cada un dels membres de l’esmentat
Òrgan ha pres la següent decisió:
Nom
Gonzalez Diaz, Marcos - RESP. UNITAT PROJECTES D'INFRAESTRUCTURA
Lopera Gutierrez, Daniel - RBLE. UNITAT APROVISION OBRES I INSTAL·L
Peña Tebar, Maria-angeles - TÈC. RESP. AMB.SERV. ECON.FINAN. PATRIM.
Pavon Pedraza, Maria del Carmen - TÈCNIC-ASSESSOR JURIDIC - ADVOCAT
Gonzalez Gomez, Alejandro - COORDINADOR PRESUPOST D'INVERSIONS

Data
16/4/2020 15:41:01
16/4/2020 15:29:21
30/4/2020 15:03:47
17/4/2020 7:32:03
29/4/2020 17:47:34

Decisió
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat
Aprovat

Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes
informàtics de TMB. Per tant s'acorda elevar a l'Òrgan de Contractació la següent proposta:
Aprovar l’expedient de contractació del servei de Redacció del projecte constructiu per a la renovació i
actualització de les instal·lacions del Tramvia Blau i la urbanització de l'avinguda Tibidabo, les places
Kennedy i Doctor Andreu, i el carrer de Bosch i Alsina (connexió amb el taller/cotxera) i les instal·lacions
interiors del taller/cotxera del Tramvia Blau, situat a la plaça Central. Inclou l'actualització del material mòbil
que presta servei a fi d'adaptar-lo a la normativa vigent i amb la finalitat que s'assoleixin les necessitats i
mancances específiques del Tramvia Blau per poder reprendre el servei comercial. d’acord amb les
previsions del Plec de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques
del contracte.
Aprovar les actuacions preparatòries efectuades, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec
de Prescripcions Tècniques reguladors del contracte.
Convocar la licitació per a la seva adjudicació.
Autoritzar l’esmentada quantitat amb càrrec al pressupost/partida pressupostària aprovat/da, amb el
següent desglossament: pressupost net 663.510,60€ i import de l'IVA de 139.337,23€; condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l’actual.

Daniel Lopera
Responsable Unitat d’Aprovisionaments
d'Obres i Instal·lacions

