COMITÈ DE CONTRACTACIÓ
ÀREA / SERVEI: Instal·lacions elèctriques i electromecàniques

EXPEDIENT: 14929691

SOCIETAT: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA

•

Composició:
Gerardo Lertxundi Albéniz

Nuria Miranda Badia

Jaume Garcia Soler

Albert Fonseca Mallol

Dolores Bravo González

Carlos Jiménez Pérez

Òscar Playà Velasco

Cristina Güell Espejo

Joaquim Balsera Garcia

Santiago Torres Sierra

Jacobo Kalitovics Nobrega

Simon Martín Garcia

Secretari:
Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.
Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 13 d’octubre de 2021, dona conformitat i adopta
els següents acords:
Aprovar l’expedient de contractació de l’obra de Renovació integral dels Quadres Generals de
Baixa Tensió (QGBT) a estacions línia 5: Congrés, Maragall, Virrei Amat, Vilapicina, Horta, i
adequació subministrament complementari Trinitat Nova Línia 4 d’acord amb les previsions del
Plec de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a necessitats i característiques
del contracte, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert amb un
valor estimat del contracte 999.957,31€ i un pressupost base de licitació 1.209.948,35€ (IVA
inclòs).
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 999.957,31€ i import de l'IVA de 209.991,04€;
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l’actual.

Andrés Blanco Diaz
Secretari Comitè de Contractació

Contra el present Acord es podrà interposar Recurs d’alçada impropi davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el termini màxim
d’un (1) mes a comptar des del dia següent de la publicació a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la
licitació, d’acord amb allò establert als articles 44.6 i 47 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, i als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques

