ANUNCI D’ADJUDICACIÓ

Resolució de l’Autoritat del Transport Metropolità de l’Àrea de Barcelona per la que s’anuncia
l’adjudicació del CONTRACTE DE LES OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA
TRAMVIÀRIA UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA (LOT NÚM. 8: RESTA D’INSTAL·LACIONS)
1.

Organisme: Autoritat del Transport Metropolità
a) Dependència que tramita l’expedient: Àrea d’Assessoria Jurídica i Contractació
b) Número d’expedient: 245.2021.011L08.

2.

Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Obres
b) Objecte: OBRES DE LA PRIMERA FASE DE LA IMPLANTACIÓ DE LA XARXA TRAMVIÀRIA
UNIFICADA A LA CIUTAT DE BARCELONA (LOT NUM. 8: RESTA D’INSTAL·LACIONS)
c) Publicat: Perfil de contractant i DOUE en data 30 de juliol de 2021.

3.

Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment de contractació: Obert harmonitzat
c) Número d’ofertes presentades: 2
d) Número d’ofertes admeses: 2

4.

Adjudicació:
a) Data: 1 de febrer de 2022
b) Contractista: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 1.472.579,51 Euros, IVA exclòs.
e) Termini d’execució: 19 mesos.

Barcelona, a data de la signatura electrònica

Pere Torres Grau
Director General

Contra el present acord es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix l’article 44 i següents de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan
competent per a la resolució del recurs. El termini per interposar aquest recurs és de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en que
s’hagi efectuat la notificació. Es podrà també interposar recurs especial fonamentat, en el seu cas, en alguna de les causes de nul·litat previstes a
l’apartat 2 de l’article 39 de la LCSP, en els terminis que s’indiquen a les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. L’escrit d’interposició del recurs
podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic o en qualsevol
dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donant
compliment al que s’estableix a l’article 51 de la LCSP. Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat als efectes d’interposar recurs contenciós administratiu. Alternativament
al recurs especial, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona,
en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en que s’hagi efectuat la notificació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

