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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Codi de verificació: fb41de84d5ca7dd6

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE
SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I NOVA INSTAL.LACIÓ DE
RENOVACIÓ D’AIRE EN LES OFICINES DEL PALAU SANT JORDI
NÚM. D’EXPEDIENT: 2022AO0113OB

L’òrgan de contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A., en relació a
l’expedient de contractació relatiu a l’expedient a dalt referenciat.
·

Vist l’informe de valoració de les ofertes emès pels tècnics de l’Anella Olímpica i
Fòrum de Barcelona de Serveis Municipals, S.A., en data 15 de juliol de 2022.
ACORDA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=fb41de84d5ca7dd6

Primer.- DEIXAR CONSTÀNCIA DEL RESULTAT DE LA VALORACIÓ de les propostes
presentades pels licitadors, d’acord amb els criteris establerts al Plec de Clàusules
Particulars:

Segon.- PROPOSAR a l’Òrgan de Contractació ADJUDICAR el Contracte relatiu a les
obres relatives al projecte d’execució de substitució del sistema de climatització i
nova instal·lació de renovació d’aire en les oficines del Palau Sant Jordi a l’empresa
FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS, S.L.L. atès que ha presentat l’oferta amb una
millor relació qualitat preu, per un termini de SIS (6) MESOS, sense la possibilitat de
pròrroga, i per un import global de 378.999,99.-€ (abans d’IVA).
Tercer.- REQUERIR a FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS, S.L.L. per a que en
el termini de SET (7) dies hàbils a comptar des de la recepció del present requeriment
aporti la documentació acreditativa de que l’empresa està degudament constituïda, que el
signant de la proposició ostenta l’apoderament suficient per formular l’oferta, que acrediti
que l’empresa no es troba en cap prohibició per contractar, constitueixi la garantia definitiva,
aporti el compromís de disposició de recursos necessaris que estableix l’article 75.2 de la
Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic i la documentació justificativa de que disposa
dels mitjans adscrits a l’execució del contracte conforme l’article 76.
Quart.- DISPOSAR que la proposta amb una millor relació qualitat-preu esdevindrà
definitiva amb la recepció de la documentació dins del termini dels deu dies especificats
anteriorment, sempre i quan s’hagi constituït la garantia definitiva i s’hagi aportat la
documentació requerida en el Plec de condicions particulars, d’acord amb el següent:
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Signat per: MARTA LABATA SALVADOR
Càrrec: Directora General de Barcelona de Serveis Municipals SA
Data: 29-07-2022 09:04:19
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“Primer.- ADJUDICAR a FERSITEC PROYECTOS Y TECNOLOGIAS,
S.L.L. el Contracte relatiu a les obres relatives al projecte d’execució de
substitució del sistema de climatització i nova instal·lació de renovació
d’aire en les oficines del Palau Sant Jordi, amb número d’expedient
2022AO0113OB, per un termini de SIS (6) MESOS, sense la possibilitat de
pròrroga, i per un import global de 378.999,99.-€ (abans d’IVA), d’acord amb
els informes tècnics de valoració, que s’accepten.
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 especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils comptats a
partir del dia següent al de publicació o notificació d’aquesta resolució,
d’acord amb l’article 44 i següents de la LCSP.”

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=fb41de84d5ca7dd6

Barcelona,

Sra. Marta Labata Salvador
Directora General
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
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Signat per: MARTA LABATA SALVADOR
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