BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

ADJUDICACIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
Ángel Sánchez Rubio, Director General de Barcelona d’infraestructures Municipals SA,
actuant en la meva condició d’Òrgan de Contractació, a la vista dels informes tècnics i
jurídic de data 25 i 26 d’octubre de 2016 respectivament, i el que s’estableix a les
clàusules 1.1.2. i 2.5 del Plec de clàusules particulars del procediment per a la
contractació dels SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REPARACIÓ DE
LES PATOLOGIES DE L’APARCAMENT SOTERRAT DE LA PLAÇA DEL MIRALL DE
PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS, AIXÍ COM POSSIBLE POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRA – 020.1215.170, i en base als següents fets:

•

Que en data 29 de gener de 2016 es va adjudicar el contracte de la Fase 1
corresponent als SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA
REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DE L’APARCAMENT SOTERRAT DE
LA PLAÇA DEL MIRALL DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE LES CORTS
a l’empresa PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA,SLP, per un import de
34.950,00 Euros (IVA exclòs).

•

Que en la clàusula 2.5. del plec s’indica que l’execució dels treballs relatius a
la Direcció d’Obres (inclosa la liquidació obra)-Fase 2- queda condicionada a
l’efectiva obtenció del crèdit suficient, a la realització efectiva de les obres i a
l’aprovació administrativa del projecte constructiu.

•

Vistos els informes tècnic i jurídic, de data 25 i 26 d’octubre de 2016
respectivament, en els que s’indica que en compliment del que estableix el
Plec esmentat, es pot procedir a la contractació dels treballs de direcció
d’obres i liquidació per import de 55.800,00 Euros (IVA exclòs), amb un
termini de la durada de l’obra.

•

Que d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars esmentat i
d’acord amb els informes indicats al punt immediatament anterior:
RESOLC:

•

ADJUDICAR el contracte de serveis relatius a la DIRECCIO D’OBRES I
LIQUIDACIÓ D’OBRES PER DE LA REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES DE
L’APARCAMENT SOTERRAT DE LA PLAÇA DEL MIRALL DE PEDRALBES,
AL DISTRICTE DE LES CORTS, a PCG ARQUITECTURA E
INGENIERÍA,SLP, per un import total de CINQUANTA-CINC MIL VUITCENTS EUROS (55.800,00 €) (IVA exclòs), i per un termini de duració de les
obres.
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•

REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies des de la data de
notificació de la present resolució constitueixi la garantia definitiva, per un
import de equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs i formalitzi el
corresponent contracte.

Barcelona, a 26 d’octubre de 2016

Ángel Sánchez Rubio
Director General
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