BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
PROCEDIMENT OBERT RELATIU AL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES AL PROJECTE
EXECUTIU DEL RAMAL D'ENTRONCAMENT EXTERIOR DE LA XARXA D'ECOENERGIES DE
L'EQUIPAMENT ESPORTIU PAV-3 DEL CARRER ENERGIA 21-35 A BARCELONA –
010.1619.028
Per la present, es procedeix a convocar acta d’obertura pública del Sobre número 3, contenidor
dels criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques o automàtiques, pel proper
dia 22 de juliol de 2016, a les 12:30 hores a les oficines de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, planta baixa (carrer Bolívia 105, planta baixa, 08018, Barcelona).
Per la present s’informa del resultat de l’avaluació del sobre contenidor criteris avaluables
mitjançant un judici de valor:
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Raó social

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

OFERTA TÈCNICA
(màx. 59 punts)

50,95

Es posa de manifest que, tal i com s’esmenta a la clàusula 9.2.3 del Plec de Clàusules Particulars:
“S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 35 punts en la proposta tècnica. Aquelles
propostes tècniques amb una puntuació inferior quedaran excloses del procediment de licitació per
estimar-se tècnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància
ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics (sobre núm. 3).
Conseqüentment les ofertes excloses per no arribar al llindar mínim de 35 punts a l’oferta valorable
mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a un judici de valor, no seran tingudes en compte en cap
cas als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades per haver estat
excloses i, conseqüentment, no seran considerades ofertes admeses.”
I en prova conformitat signo la present diligència per tal de deixar constància d’aquest fet.

Barcelona, 20 de juliol de 2016
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