Exp. 16-0021
Tipus: obres
Procediment: negociat NO SARHA
Objecte: Obres reforma zona hospitalització unitat medicina interna general Pavelló 9 planta 2
Promotor: Direcció d' Infraestructures

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Atès l’informe de data 24 de maig de 2016, de proposta d’adjudicació del contracte per a la
realització de les obres de reforma de la zona d' hospitalització de la unitat de medicina interna
general del Pavelló 9 planta 2 de l' Hospital Clínic de Barcelona, efectuat per la Direcció
d'Infraestructures de l'HCB.
Vist que el licitador amb l’oferta més avantatjosa ha aportat dins del termini fixat la
documentació que li ha estat requerida.
Vist que s’han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte.
D’acord amb el que disposen els articles 151 i 156 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic i el Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta contractació.
En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de
desembre de 2015 com a òrgan de contractació,
RESOLC
Primer.- Adjudicar el contracte esmentat a d’alt a l’empresa SERVEIS OBRES I
MANTENIMENT S.L. per un import de 179.126,55 euros sense IVA i de 216.743,12 euros amb
IVA, al ser l’oferta més avantatjosa.
Segon.- Notificar la present resolució a tots els participants en la licitació, amb les
característiques i avantatges de la proposició presentada per l’adjudicatari determinants de que
s’hagi seleccionat com la més avantatjosa.
Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.
Quart.- Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l’endemà de la publicació de la
resolució, d’acord amb l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. No obstant, segons els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament les empreses licitadores
podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’1
mes a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la resolució.
Barcelona, 30 de maig de 2016

Josep Mª Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

