ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Objecte del contracte: SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ
D'OBRES D'EDIFICACIÓ DE BIMSA. LOT NÚMERO 3, GESTOR D'EDIFICACIÓ.
•

Òrgan de contractació: Conseller Delegat de Barcelona d’Infraestructures
Municipal, SA

•

Número d’expedient: 999.1215.084L03

•

Número de contracte: 999.1215.084L03

•

Tipus de Contracte: Serveis

•

Tramitació: Ordinària

•

Procediment: Obert harmonitzat

•

Criteris de selecció dels licitadors: no procedeix

•

Criteris de valoració de les ofertes: Proposta econòmica (fins a 40 punts).
Metodologia de treball (fins a 30 punts). Organització de l’Equip (fins a 30
punts).

•
•

Anuncis Licitació: DOUE (23/12/2015); BOE (29/12/2015); PC (18/12/2015)
Subhasta electrònica: No

•

Durada i anys pressupostaris: 2016 i 2017.

•

Import de licitació: 60.000,00 €, IVA exclòs.

•

Valor estimat: 132.000,00 €, IVA exclòs

•

Data Requeriment previ: 11 de maig de 2016

•

Adjudicatari: QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL.

•

Import d’adjudicació: 51.510,00 €, IVA exclòs

•

Data adjudicació: 23 de maig de 2016.

•

Data de comunicació de l’adjudicació: 23 de maig de 2016.

•

Número de licitadors: 14

•

Termini Licitació: 12 mesos prorrogable fins un màxim de 12 mesos.

•

Termini Adjudicació: 12 mesos.

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

RESOLUCIÓ:
I.- Aquest òrgan de contractació, de conformitat als antecedents, classifica, per ordre
decreixent, les proposicions essent el resultat el següent:
Puntuació
Tècnica

Puntuació
Econòmica

Puntuació
TOTAL

QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC,
SL

55,00

39,240

94,240

DAVID GUILLÉN PUIG

51,63

39,748

91,381

IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
IBERIA, SLU

50,16

38,556

88,715

SGS TECNOS, SA

45,11

40,000

85,108

BAC ENGINEERING CONSULTANCY
GROUP, SL

41,03

39,445

80,479

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT,
SL

39,00

36,951

75,951

LICITADOR

II.- A l’empara de l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es REQUEREIX a
QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL, per haver formulat la proposta més avantatjosa
d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Particulars, per tal que,
en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en que rebi la notificació
del present requeriment:

-

presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de
les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

presenti la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva.

III.- ADJUDICAR a QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL, el “SERVEIS
D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ DE BIMSA. LOT
NÚMERO 3, GESTOR D'EDIFICACIÓ”, per un import de CINQUANTA-UN MIL CINC-CENTS
De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

EUROS (51.500,00 €), IVA exclòs, i un termini d’execució total de DOTZE MESOS, d’acord
amb els informes tècnics de valoració que s’accepten, condicionat a que aporti en el termini
que s’indica al punt anterior la documentació requerida, advertint-li expressament que, en cas
de no aportar, dins el termini indicat, la documentació esmentada a l’apartat anterior, es
considerarà que ha retirat la seva oferta i li serà executada la garantia provisional.
IV.- ACORDAR que, en cas que QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL, no presenti en
el termini indicat la documentació requerida al punt segon, ES PROCEDEIXI a l’execució de la
garantia provisional presentada per l’esmentada empresa i procedint, en aquest cas, a requerir
la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en el que hagin quedat classificades
les ofertes, ADJUDICANT-LI el contracte condicionat a que aporti en el termini indicat de 10
dies hàbils la documentació requerida, actuant en els mateixos termes que el que s’ha acordat
en el punt tercer i procedint d’igual manera amb la resta de licitadors sempre i quan l’anterior
no hagi donat compliment al requeriment efectuat, sempre que la proposició presentada siguin
admissible d’acord amb els criteris que figuren al Plec de Clàusules Particulars.
V.- FACULTAR indistintament al President i al Director General de la Societat per tal que pugui
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la formalització del
contracte.
VI.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa requerida i a la resta d’empreses que han
participat en el present procediment de contractació.
VII.- ORDENAR RETORNAR, quan sigui eficaç l’acord d’adjudicació del contracte, la
garantia provisional i la resta de documentació administrativa als licitadors que no hagin
resultat adjudicataris del present procediment de licitació.
VIII.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al PERFIL DE CONTRACTANT, així com la
publicació al BOE i al DOUE de la formalització del contracte, quan aquesta s’hagi produït.

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

