ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

1. Resolució de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. per la que s’anuncia l’adjudicació del
“CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI I SENYALÈTICA DE L’ESPAI
D’ENTITATS AL BARRI DEL RAVAL, AL C/ SANT OLEGUER 5-7 I 9-11 BAIXOS, AL DISTRICTE DE CIUTAT
VELLA DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. EXPEDIENT NÚM.
090.1619.407”.
2. Organisme: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
a) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació
b) Número d’expedient: 090.1619.407
3. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Contracte de subministrament i col·locació de mobiliari i
senyalètica de l’espai d’entitats al barri del Raval, al c/ Sant Oleguer 5-7 i 9-11 baixos, al
districte de Ciutat Vella de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
c) Publicat: Perfil de contractant en data 25 de novembre de 2019.
4. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment de contractació: Obert no-sarha
c) Número d’ofertes presentades: 2
d) Número d’ofertes admeses: 2
5. Adjudicació:
a) Data: 9 de juliol de 2020
b) Contractista: F. VIDAL, SA
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 27.751,89.-€, IVA exclòs
e) Termini d’execució: TRES (3) setmanes

Barcelona, 10 de juliol de 2020

Juan Irala Tihista
Cap de Contractació

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.

