COMITÈ DE CONTRACTACIÓ
ÀREA / SERVEI: Sistemes d’Operació Metro

EXPEDIENT: 14928720 lot 2

SOCIETAT: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA

•

Composició:
Jaume Garcia Soler*

Nuria Miranda Badia

Dolores Bravo González

Carlos Jiménez Pérez

Jacobo Kalitovics Nobrega

Albert Fonseca Mallol

Joaquim Balsera Garcia

Cristina Güell Espejo

Òscar Playà Velasco

Santiago Torres Sierra

Simon Martín Garcia
* Jaume Garcia Soler actua en substitució de Gerardo Lertxundi Albéniz, President del Comitè de
Contractació, segons delegació de les seves funcions i del seu vot atorgada en data 13 de maig de 2020.

Secretari:
Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.
Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 28 de desembre de 2021, dona conformitat i
adopta els següents acords:
Notificar r la proposta d'adjudicació a l'oferta de l'empresa Dover Solutions, SL per un import
de 41.200,00 € +IVA per l'obra d'instal·lació per la millora de la megafonia en cinc estacions de
Metro. Lot 2: Sants Estació L3.
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.

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 notificació d’aquesta adjudicació, 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.

