Aprovació inici Comitè d'Aprovisionaments
Data: 11/05/2022
Nom Licitació: 14942017 - Dotacion mochila y bandolera
Empresa: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA
Òrgan de Contractació: Comitè d'Aprovisionaments
Àmbit normatiu: LCSP
Procediment: Obert
PBL: 61.600,00€ (IVA inclòs)
IVA: 10.690,91€

Fase: Inici
Tipus licitació: Subministraments
Forma Tramitació: Ordinària
VEC: 50.909,09€

Revisada la documentació lliurada per a l’aprovació d’aquesta licitació, cada un dels membres de l’esmentat
Òrgan ha pres la següent decisió:
Nom

Data

Decisió

Playà Velasco, Oscar - DIR/A DE LA XARXA DE METRO
Miranda Badia, Nuria - DIR/A ASSESSORIA JURÍDICA
Bravo Gonzalez, Dolores - DIR/A ÀREA ADMINISTRACIÓ I FINANCES

11/5/2022 10:09:53 Aprovat
10/5/2022 16:10:43 Aprovat
10/5/2022 14:39:31 Aprovat

Perquè consti a tots els efectes, es certifica que aquesta informació es la que consta als sistemes
informàtics de TMB.
Per tant s'adopta el següent acord:
Aprovar l’expedient de contractació de Dotació de motxilla i bandolera per als treballadors de la operació de
Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A d’acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques i
els informes existents quant a necessitats i característiques del contracte.
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 50.909,09€ i import de l'IVA de 10.690,91€; condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts posteriors a l’actual.
Delegar en el servei d’Aprovisionaments l’ampliació automàtica del termini de recepció de les ofertes en
aquells casos en que finalitzat el termini establert no s’hagi rebut cap proposta i es consideri que amb
l’ampliació del termini es pot assolir la concurrència a la licitació o bé degut a una incidència de la
Plataforma de Contractació que dificulti el tancament d’ofertes el dia límit de presentació.

Andrés Blanco Díaz
Secretari del Comitè d’Aprovisionaments
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 publicació a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la licitació, 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.

