RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Ángel Sánchez Rubio, Director General de “Barcelona d’infraestructures Municipals SA” (BIMSA,
d’ara en endavant), com a òrgan de contractació de l’expedient “SERVEIS DE DIRECCIÓ
AMBIENTAL D’OBRA I CARACTERITZACIÓ DEL REBLERT, AL PARC DE SANT MARTÍ, A BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 070.1619.537”, emet la present
Resolució, en base als següents
ANTECEDENTS:
PRIMER.- En data 12 de juliol de 2019, “Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA”, va convocar
el procediment de contractació referent als “SERVEIS DE DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA I
CARACTERITZACIÓ DEL REBLERT, AL PARC DE SANT MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 070.1619.537”, mitjançant la publicació del corresponent
Anunci de Licitació tant a la Plataforma de licitació VORTAL, així com a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya de BIMSA.
SEGON.- Posteriorment, en data 29 de juliol de 2019, tal i com estava previst en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars, es va procedir a l’obertura dels sobres electrònics
contenidors de les ofertes presentades pels licitadors.
En aquest sentit, en data 3 de setembre de 2019, es van publicar les mateixes a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya. Tot això en compliment de les exigències legals
previstes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, així com en
compliment dels principis de publicitat i transparència que regeixen la contractació pública.
TERCER.- En data 4 de setembre de 2019, es va comprovar, atès al previst, entre d’altres a la
Clàusula sisena del Plec de Clàusules Administratives Particulars del procediment de referència, si
els licitadors que havien presentat oferta, estaven degudament inscrits en els corresponents
registres de la Generalitat de Catalunya, així com si estaven habilitats per actuar en els tres
subcamps exigits (Investigació; Projecte de Descontaminació; i Anàlisi Quantitativa de Risc”).
QUART.- En aquest sentit, es va advertir que les mercantils “ESOLVE CONSULTORÍA I ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL”, i “DAC ENVIRO, SL”, no estaven habilitades per actuar en el subcamp
d’”Anàlisi quantitativa de riscos AQR”, fet que vulnerava el previst a la Clàusula sisena del Plec de
Clàusules Administratives particulars quant a la capacitat dels licitadors per poder resultar
adjudicataris d’aquest procediment.
En conseqüència, i a tenor de l’Informat per la Cap de Contractació de BIMSA, aquests licitadors
van ser exclosos mitjançant Resolució d’aquest òrgan de contractació de data 4 de setembre de
2019.
Aquesta Resolució va ser degudament notificada tant a “ESOLVE CONSULTORÍA I ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL”, com a “DAC ENVIRO, SL”, a través del sistema de comunicació de la
Plataforma VORTAL així com mitjançant correu electrònic a l’adreça fixada pels licitadors per a
notificacions (Notificada en data 5 de setembre de 2019).
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CINQUÈ.- Notificada l’exclusió als licitadors, en data 4 de setembre de 2019 mateix, el
Departament de Planificació i Gestió d’Inversions d’aquesta entitat, va emetre el corresponent
Informe de Valoració de Criteris Automàtics, el qual al no detectar-se la presentació de cap oferta
considerada desproporcionada, va adquirir la condició de definitiu.
Així, doncs, en conseqüència, es va advertir que la mercantil “FCC AMBITO, SA”, havia presentat
la millor oferta econòmica, esdevenint l’adjudicatària d’aquets procediment de contractació.
A tenor de tot l’exposat anteriorment, aquest Òrgan de Contractació
RESOL
PRIMER.- ADJUDICAR a la mercantil “FCC AMBITO, SA”, el contracte referent als “SERVEIS DE
DIRECCIÓ AMBIENTAL D’OBRA I CARACTERITZACIÓ DEL REBLERT, AL PARC DE SANT MARTÍ, A
BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 070.1619.537”, per un
import de DINOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS
(19.254,77 EUROS), (IVA exclòs) i per un termini d’execució que coincidirà amb el termini
d’execució de les obres de referència, tal i com s’especifica en el Plec de Clàusules Administratives
Particulars del procediment de referència, calculant-se aquest en uns cinc (5) mesos
aproxidament.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució a tots els licitadors participants en aquets procediment de
contractació.
TERCER.- PUBLICAR el corresponent Anunci d’Adjudicació a la Plataforma de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 9 de setembre de 2019

Ángel Sánchez Rubio
Director General

De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), contra aquesta
resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar - en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’haver-ne rebut la present
notificació- recurs d’alçada davant del Regidor de Presidència, Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre
de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es
pot entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar 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 de la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

2

