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Res. núm.:

INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME - Serveis Econòmics i Generals
Vista la documentació, els informes i les actes de la Mesa de Contractació que consten a l’expedient, es
proposa a la Presidenta de l’Institut Municipal d’Urbanisme l’adopció de la següent RESOLUCIÓ:

ADJUDICAR el CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE
URBANITZACIÓ DE REGENERACIO URBANA DE VIA BARCINO I AREA DE JOCS, DISTRICTE
DE SANT ANDREU, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE a aquella
oferta amb la millor relació qualitat-preu corresponent a la UTE BAC-BRUSI, amb núm. de CIF
pendent de constituir, per un import de CENT TRENTA-SETN MIL SET-CENTS QUINZE EUROS
AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (137.715,93 €), IVA exclòs, i un import de VINT-I-VUIT MIL NOUCENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE (28.920,34 €) corresponent a l’IVA, amb un termini
d’execució de 5 mesos; AUTORITZAR la despesa de 137.715,93 € (IVA exclòs), un import d’iva de
28.920,34 €, en total 166.636,28 €, IVA inclòs; NOTIFICAR l’adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de
licitadors als efectes procedents; FORMALITZAR el contracte corresponent en el termini màxim de 5
dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació i
no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o
s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió.

Barcelona,
Secretària de la Mesa de Contractació
M. Camino Suárez García

En ús de les facultats conferides a la Presidenta per l’article 6.2 dels Estatuts de l’IMU, aprovats definitivament
pel Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en sessió de 6 d’octubre de 2017, dono la meva
conformitat a la precedent proposta i la converteixo en resolució. Que es compleixi,
Barcelona,
EL GERENT DE L’IMU
(Per delegació expressa de la Presidenta
de l’IMU de 16/12/2019)
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