COMITÈ DE CONTRACTACIÓ
ÀREA / SERVEI: Manteniment Material Mòbil

EXPEDIENT: 14887104

SOCIETAT: Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA

•

Composició:
Gerardo Lertxundi Albéniz

Carlos Jiménez Pérez

Jaume Garcia Soler

Jacobo Kalitovics Nobrega

Dolores Bravo González

Cristina Güell Espejo

Joaquim Balsera Garcia

Santiago Torres Sierra

Nuria Miranda Badia

Simon Martín Garcia

Albert Fonseca Mallol
Secretari:
Andrés Blanco Díaz, Director del Servei d’Aprovisionaments Logística i Contractació.
Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 8 de juny de 2021, dona conformitat i adopta
els següents acords:
Aprovar les actuacions de modificació efectuades a l’Annex 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques regulador del contracte per a la contractació del Desamiantat desballestament de 48
trens.
Ratificar el contingut dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques, en tot allò que no hagi estat modificat expressament.
Publicar l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques amb les modificacions aprovades..
Ampliar el termini de presentació d’ofertes en el termini que s’indiqui a la plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Publicar la present acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya
Convocar la licitació per a la seva adjudicació.

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 ContenciosaAdministrativa.
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

