Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 96/19
El gerent de l’IMMB ha resol en data 25 de setembre de 2019:
EXCLOURE el licitador UTE PROFESIONALES REUNIDOS CONSULTORES EN
INGENIERIA INDUSTRIAL SL I BETARQ GROUPE SL, atès que, segons consta a
l’informe de valoració de les ofertes del sobre 2A, ha inclòs en aquest sobre informació
que es puntua com a criteri de valoració en el sobre 2B (article 139.2 LCSP i clàusula
8 PCAP); ADJUDICAR el contracte del SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL
DESENVOLUPAMENT I/O LA GESTIÓ DE PROJECTES, a l’empresa ACTIO Project
Management & Engineering SL, amb NIF B65922015, i domiciliada al carrer Munataner,
374, 4t de Barcelona 08006, per un import de 100.430,00 euros (IVA inclòs), en virtut
del procediment obert-ordinari, d’acord amb els informes obrants a l’expedient que
serveixen per la seva motivació; DISPOSAR la despesa per l’import objecte de
l’adjudicació del contracte amb càrrec a la partida prèviament autoritzada; REQUERIR
a l’adjudicatari per la formalització del contracte administratiu dins els quinze dies hàbils
posteriors comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució.
Certifico. Manel Armengol Jornet, secretari delegat.
Barcelona, 30 de setembre de 2019.
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Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Expedient 96/19: SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT
I/O LA GESTIÓ DE PROJECTES
NOTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Us notifico la resolució de gerència de l’IMMB de data 25 de setembre de 2019:
“EXCLOURE el licitador UTE PROFESIONALES REUNIDOS CONSULTORES EN
INGENIERIA INDUSTRIAL SL I BETARQ GROUPE SL, atès que, segons consta a
l’informe de valoració de les ofertes del sobre 2A, ha inclòs en aquest sobre informació
que es puntua com a criteri de valoració en el sobre 2B (article 139.2 LCSP i clàusula
8 PCAP); ADJUDICAR el contracte del SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL
DESENVOLUPAMENT I/O LA GESTIÓ DE PROJECTES, a l’empresa ACTIO Project
Management & Engineering SL, amb NIF B65922015, i domiciliada al carrer Munataner,
374, 4t de Barcelona 08006, per un import de 100.430,00 euros (IVA inclòs), en virtut
del procediment obert-ordinari, d’acord amb els informes obrants a l’expedient que
serveixen per la seva motivació; DISPOSAR la despesa per l’import objecte de
l’adjudicació del contracte amb càrrec a la partida prèviament autoritzada; REQUERIR
a l’adjudicatari per la formalització del contracte administratiu dins els quinze dies hàbils
posteriors comptats des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució. ”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de la
província de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptats des de la data de
recepció d’aquesta notificació.
Potestativament, podeu interposar recurs especial en matèria de contractació davant
l’òrgan de l’Institut Municipal de Mercats que l’ha dictada o bé davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, en el termini màxim de quinze dies hàbils,
comptats des de l’endemà de la data la remissió de la present notificació, sempre que
l’acte que es notifica s’hagi publicat en la mateixa data al perfil de contractant o, si
l’acte no ha estat publicat, des de la recepció de la notificació. En cas d’optar per la
interposició d’aquest recurs, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins
a la resolució del recurs especial.
Barcelona, 30 de setembre de 2019.
Manel Armengol Jornet
Secretari Delegat

