COMITÈ DE CONTRACTACIÓ EXTRAORDINARI URGENT
ÀREA / SERVEI: Àrea de Tecnologia Bus

EXPEDIENT: 14892103

SOCIETAT: Transports de Barcelona SA

•

Composició:
Gerardo Lertxundi Albéniz

Albert Fonseca Mallol

Jaume Garcia Soler

Jacobo Kalitovics Nobrega

Dolores Bravo González

Santiago Torres Sierra

Ramon Bacardí Gascon

Simon Martín Garcia

Nuria Miranda Badia
Secretari:
Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.
Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 11 de febrer de 2021, dona conformitat i adopta
els següents acords:
Aprovar l’expedient de contractació de Flota Bus període 2021-2025
Lot 1 TIPO 3-EOC-ELE
Lot 2 /2BIS: 1-EFC-ELE amb càrrega mitjançant pantògraf al sostre.
Lot 3 TIPO 1-HYL-CNG o TIPO 1-HYB-CNG
Lot 4 TIPO 3-HYL-CNG o TIPO 3-HYB-CNG
Lot 5 TIPO 1DD.HYL-B7 o TPO 1DD.HYB-B7
d’acord amb les previsions del Plec de Prescripcions Tècniques i els informes existents quant a
necessitats i característiques del contracte, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del
procediment obert amb un valor estimat del contracte 115.158.600,00€ (Inclou 19.193.100,00€
possible desviació màxima prevista a l'article 204 de la LCSP) i pressupost base licitació PBL
116.118.220,00€ (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 95.965.465,00€ i import de l'IVA de
20.152.755,00€; condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressuposts
posteriors a l’actual.

Andrés Blanco Diaz
Secretari Comitè de Contractació
Contra el present Acord es podrà interposar, de conformitat amb allò establert als articles 44 i següents 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 (“LCSP”), Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze (15) dies
a comptar a partir del dia següent de la publicació a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya l’anunci de la licitació.
Alternativament, contra el present Acord es podrà interposar directament Recurs Contenciós-Administratiu davant dels Jutjats Contenciosos-Administratius de
Barcelona en el termini màxim de dos (2) mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació, de conformitat amb allò previst als articles 8 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.
En cas d’interposició de Recurs especial en matèria de contractació, no podrà interposar-se Recurs Contenciós-Administratiu en tant que no recaigui resolució
expressa o s’entengui desestimat el Recurs especial en matèria de contractació per silenci administratiu negatiu

