Gerència de Recursos
Direcció de Serveis Generals

En data 29 de desembre de 2016 la Comissió de Govern ha adoptat el present Acord:

EXCLOURE de la licitació l’empresa VIAJES BARCELÓ, SL (actuant sota la marca comercial BCD
Travel) amb NIF B07012107, en virtut del que preveu la clàusula 12 del plec de clàusules
administratives, en no haver aportat la documentació necessària per adjudicar el present Acord Marc
en el termini requerit.
DESIGNAR l’empresa SNOW TRAVEL, S.A. amb NIF A58734872 com a empresa homologada i
adjudicatària de l’acord marc, amb núm. de contracte 16004383, que té per objecte la gestió dels
tràmits de mediació en relació a la provisió d’establiments d’allotjament de la ciutat de Barcelona i
rodalies per cobrir les necessitats d’acolliment urgent i no ajornable de persones o famílies en risc
d’exclusió social i vulnerabilitat, pel cost de gestió de 8.995 % ofert per aquesta empresa a la
subhasta electrònica.
FORMALITZAR l’Acord Marc 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 de l'adjudicació 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.

Contra aquest acte d'adjudicació, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs especial potestatiu en matèria
de contractació en el registre de l'òrgan de contractació o en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en
el termini de 15 dies hàbils, havent d'anunciar-ho prèviament mitjançant escrit en el mateix termini d'interposició del recurs,
comptats a partir del dia següent al de la remissió d'aquesta notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació.
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