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RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

Codi de verificació: b1d91eb9ba4a7293

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE MARINERIA PEL
MANTENIMENT CORRECTIU DEL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT
NÚM. EXPEDIENT: 2021PO0270SU
L’òrgan de contractació de BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. en relació a
l’expedient de contractació relatiu a l’expedient a dalt referenciat.
·

Vist que, es va requerir la documentació establerta al Plec de Clàusules Particulars
a l’empresa Pedro Framis S.A., per ser el licitador que ha formulat la proposta amb
millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec
de Clàusules Particulars.

·

Vista la verificació del compliment en temps i forma, per part de Pedro Framis S.A.,
del requeriment efectuat.
ACORDA

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=b1d91eb9ba4a7293

Primer.- ADJUDICAR a Pedro Framis S.A.el Contracte pel subministrament de materials
de marineria pel manteniment correctiu del Port Olímpic de Barcelona, d’acord amb els
informes tècnics de valoració, que s’accepten, per un import de 55.051,50 euros, abans
d’IVA, amb un termini d’entrega de 3 setmanes.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
han participat en el present procediment de contractació.
Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte.
Cinquè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’acord amb
el previst a l’article 44.6 de la LCSP, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent
a aquell en que es remeti la notificació de l’acte impugnat.
Barcelona,

Sra. Marta Labata Salvador
Directora General
Barcelona de Serveis Municipals, SA

2021PO0270SU (FK)

Signat per: MARTA LABATA SALVADOR Càrrec: Directora General de Barcelona de Serveis Municipals SA
Data: 04-10-2021 17:11:47
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

