ÒRGAN DE PREPARACIÓ
ÀREA / SERVEI:

Projectes d’infraestructures

EXPEDIENT:

14824662

SOCIETAT:FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Vistes les precedents actuacions el que sotasigna eleva a l’òrgan de contractació la següent proposta
d’acord:
APROVAR l’expedient per a la contractació del Servei de Redacció del projecte constructiu per a la
rehabilitació de la coberta del taller de material mòbil de Sagrera de la Línia 1 d’acord amb les previsions del
Plec de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a les necessitats i característiques del
contracte, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, amb un valor estimat del
contracte (VEC) de 90.000,00 €, i amb un pressupost base de licitació (PBL) de 108.900,00 €, 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 90.000,00 € i import de l’IVA de 18.900,00 €; condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupostos posteriors/ a l’actual.
AUTORITZAR la tramitació urgent de l’expedient, per entendre necessari accelerar l’adjudicació del
corresponent contracte per raons d’interès públic (art 119,1 LCSP), tot plegat atès el ferm compromís d’FMB
de retirar tot el material amb contingut d’amiant de les instal·lacions de metro en el termini més curt possible.
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