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DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
RELATIU AL SERVEI DE MUNTATGE, ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
DESMUNTATGE DE TECNOLOGIES DE CONTROL D’AFORAMENT SENSE
BARRERES FÍSIQUES

Codi de verificació: b907ceb4abb1da95

NÚM. D’EXPEDIENT: 2021FO0385AC

Barcelona,
El sotasignat, en nom i representació de la societat BARCELONA TRES-CENTS
SEIXANTA GRAUS, 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:

“Primer.- ADJUDICAR a BCN 360º el Contracte relatiu al servei
de muntatge, assistència tècnica i desmuntatge de tecnologies
de control d’aforament sense barreres físiques, amb número
d’expedient 2021FO0385AC, per un termini de NOU (9) MESOS o
fins esgotar la bossa d’euros prevista, i per un import global de
39.900.-€ (abans d’IVA), d’acord amb el següent desglossament:
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b907ceb4abb1da95

o

Preu unitari màxim per càmera/servei: 658.-€ (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.
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 BARCELONA TRES-CENTS SEIXANTA GRAUS, S.L i
Barcelona de Serveis Municipals, 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
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documentació de referència que consti a l’expedient de la licitació i als annexos
addicionals.

Codi de verificació: b907ceb4abb1da95

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.
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I, perquè així, consti, signa electrònicament el present document l’apoderat de
l’empresa.
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