
 

Contractació
Pública

Contracte de serveis per a la redacció de l'estudi d'alternatives, elaboració del pla
de migració i redacció dels Plecs i Projectes per a l'evolució del Post Comandament
Central i Telecomandaments de la Línia 9 de Metro de Barcelona i la seva integració
amb línies convencionals. Clau: EA.R0-17208

Atesa la resolució núm. 53/2018 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) de data 27 de
març de 2018, per la qual resol el recurs interposat per l'empresa Sener, Ingeniería y Sistemas, SA contra

l'acord de la Mesa de Contractació adoptat en l'acte públic d'obertura de les ofertes econòmiques admeses a la licitació, celebrat el 19 de
setembre de 2017, el que comporta estimar el recurs, l'anul·lació de l'adjudicació del contracte i la retroacció d'actuacions fins el moment
de la valoració de les proposicions econòmiques.

Contracte de serveis per a la redacció de l'estudi d'alternatives, elaboració del pla de migració i redacció dels
Plecs i Projectes per a l'evolució del Post Comandament Central i Telecomandaments de la Línia 9 de Metro

de Barcelona i la seva integració amb línies convencionals. Clau: EA.R0-17208

538.250,00 € sense IVA 651.282,50 € IVA inclòs (21,00%)

1 any

Catalunya

12/07/17 13:00 h

Obertura de les ofertes:
L'obertura del sobre núm.2 (proposta tècnica) tindrà lloc a les Oficines d'Infraestructures.cat a les 10:15 hores del dia 25

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

Infraestructures.cat

EA.R0-17208

Ordinari

Serveis

Serveis d'arquitectura, serveis d'enginyeria i serveis integrats d'enginyeria, serveis de planificació urbana
i serveis d'arquitectura paisatgista. Serveis connexos de consultors en ciència i tecnologia. Serveis

d'assaigs i anàlisis tècnics

Obert

No

No

Dades del contracte



de juliol de 2017
L'obertura del sobre núm.3 (proposta econòmica) tindrà lloc a les Oficines d'Infraestructures.cat a les 10:00 hores del dia 19 de setembre
de 2017.

538.250,00 € sense IVA

No

19/09/17 10:00 Carrer dels Vergós, 36-42, 08017 BARCELONA

No

No

20/10/17

Transcorregut el termini de quinze (15) dies hàbils des de que es remeti la notificació de
l'adjudicació als licitadors sense que s'hagi interposat recurs que porti aparellada la

suspensió de la formalització del contracte, i dins del termini de cinc (5) dies a comptar des de que sigui requerit per a la seva formalització.

Oferta econòmicament més avantatjosa.

3

71311000

71.12.11

Sener, Ingeniería y Sistemas, SA
Espanya

586.154,25 € amb IVA
484.425,00 €

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Veure Acta Mesa de valoració i proposta d'adjudicació

 Informe de la Comissió Tècnica valoració ofertes tècniques.pdf PDFInformes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

04 Acta Mesa retroacció actuacions.pdf

03 Acta Mesa d'obertura oferta econòmica Sener.pdf

02 Acta Mesa de proposta classificació ofertes'.pdf

01 Acta d'adjudicació'.pdf

Acta Mesa de qualificació documentació sobre núm. 1.pdf

Acta Mesa obertura ofertes tècniques admeses.pdf

Acta Mesa de valoració ofertes tècniques.pdf

Acta Mesa obertura ofertes econòmiques admeses.pdf

Acta Mesa de proposta classificació ofertes.pdf

Acta adjudicació.pdf

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPA:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació:

 

Obertura de pliques (Oficines d'Infraestructures.cat) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Dades de l'adjudicació

16/05/18 19:00 h

Documentació



Les condicions d'execució són les que s'indiquen al contracte associat a la licitació.Condicions d'execució:
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