ANUNCI D’AJUDICACIÓ

1. Resolució de Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. per la que s’anuncia l’adjudicació
del contracte “d’Obres corresponents al projecte executiu de la instal·lació fotovoltaica per
autoconsum de 20 KW sobre coberta al casal de la gent gran d’Horta, ubicada al carrer
Feliu i Codina, número 37-43, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona – 050.1619.312”
2. Organisme: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
a) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
b) Número d’expedient: 050.1619.312.
3. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Obert simplificat abreujat.
b) Descripció de l’objecte: La naturalesa i extensió de les necessitats a satisfer mitjançant el
present contracte consisteix en les obres per a la instal·lació d’una instal·lació fotovoltaica
per autoconsum de 20kw sobre coberta al Casal de la gent gran d’Horta, ubicada al carrer
Feliu i Codina núm. 37-43, al districte d’Horta-Guinardó, a Barcelona.
c) Publicat: Perfil de contractant en data: 30 d’octubre de 2018.
4. Tramitació i procediment d’adjudicació .
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment de contractació: Obert simplificat abreujat .
c) Número d’ofertes presentades: 5.
d) Número d’ofertes admeses: 3.
5. Adjudicació:
a) Data: 30 de novembre de 2018.
b) Contractista: MONTAJES ELÉCTRICOS Y FOMENTOS DEL SUR, SL (MELFOSUR).
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d’adjudicació: 36.702,63 euros.
e) Termini d’execució: Cinc (5) setmanes.

Barcelona, 30 de novembre de 2018

Ángel Sánchez Rubio
Director General
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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.

