RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Jordi Campillo Gàmez, Conseller Delegat de Barcelona d’infraestructures Municipals, SA (“BIMSA”),
com a òrgan de contractació competent per raó de la quantia, i a la vista de la Proposta de
classificació elevada per la Mesa de Contractació per al procediment de contractació dels “SERVEIS
RELATIUS A PROJECT MANAGEMENT, REDACCIÓ DE MEMÒRIES VALORADES I DIRECCIÓ DE LES
OBRES CORRESPONENTS A LES OBRES DE MILLORA DE DIFERENTS ÀMBITS DE LA CIUTAT DINS DELS
PLANS DE MANTENIMENT DELS DISTRICTES DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 611.2021.093”, i en base als següents fets:
- Vista l’Acta de constitució de la Mesa de Contractació i validació de la documentació
administrativa (sobres digitals “A”) de data 2 de febrer de 2022, a través de la qual es deixa
constància del compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (PCAP).
- Vista l’Acta d’obertura dels sobres digitals “B”, contenidors dels criteris d’adjudicació ponderables
mitjançant un judici de valor, de data 15 febrer de 2022, procedint-se a iniciar l’estudi, anàlisi i
valoració del contingut dels referits sobres.
- Vist l’informe tècnic de valoració de les propostes tècniques de data 28 de febrer de 2022, en el
que es fa constar la valoració dels sobres digitals “B”, contenidors de les propostes avaluables
mitjançant criteris objecte d’un judici de valor, presentades d’acord amb els criteris de valoració
establerts al PCAP.
-

Vista l’Acta d’obertura de les proposicions automàtiques (sobres digitals “C”) presentades pels
licitadors, celebrada en acte públic en data 4 de març de 2022.

- Vist l’informe de valoració de les ofertes amb criteris tècnics i amb criteris automàtics del
Departament de Planificació i Gestió d'Inversions, de data 7 de març de 2022, en el que es fa
constar la valoració definitiva de les ofertes presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb
els criteris de valoració establerts al PCAP, que s’adjunta.
- Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 16 de març de 2022, per la qual es proposa la
classificació i adjudicació del contracte de referència.
RESOL:
PRIMER.- ACCEPTAR CLASSIFICAR les ofertes presentades a la licitació, de la forma següent:
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SEGON.- ORDENAR REQUERIR a l’empresa “UTE INGENIEROS EMETRES, S.L.P - BAC ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP, SL”, per a que aporti, en un termini màxim de DEU (10) dies hàbils
comptadors des del dia següent a la seva recepció, la documentació requerida de conformitat amb
l’article 12.7 del PCAP.

Barcelona, a data de la signatura digital.

Jordi Campillo Gàmez
Conseller Delegat
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