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ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER ADJUDICAR
EL CONTRACTE DE SERVEIS RELATIU A LA REDACCIÓ DEL
DOCUMENT DE DIRECTRIUS 1 ESTRATÈGIES D'ORDENACIÓ DE
L'ÀMBIT DEL CENTRE DIRECCIONAL DEL PRAT DE LLOBREGAT, UNA
VEGADA RESOLT EL CONCURS D'IDEES CONVOCAT.

Per Resolució dll de juny de 2009, dictada pel President del Consorci Prat
Nord en ús de les facultats atribuïdes en virtut de larticle 14.1.f deis Estatuts,
es va aprovar lexpedient de contractació 2/2009 i el plec de c1àusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques per a la contractació,
mitjançant procediment negociat sense publicitat, dacord amb larticle 158.d
de la L1ei de contractes del sector públic, de la redacció del document de
directrius i estratègies dordenació de I'àmbit del centre direccional del Prat de
L1obregat.

La mateixa Resolució dll de juny de 2009 va acordar convidar a Jaume
Carné-C1aus en Kaan Architecten, en tant guanyadors deis concurs didees
convoæt per a I'ordenació de I'àmbit del Centre Direccional del Prat de
L1obregat, per tal que presentessin la seva oferta i la documentació que
requeria el plec de c1àusules administratives particulars i de prescripcions

tècniques aprovat.

Segons consta a lexpedient, en data 15 de juny de 2009 es va notifiær a
Jaume Carné-Claus en Kaan Architecten la invitació per participar en el
procediment de contractació convoæt per a la redacció del document de
directrius i estratègies dordenació de I'àmbit del centre direccional del Prat de
L1obregat.

En data 18 de juny de 2009 ha tingut entrada al Registre del Consorci Prat
Nord escrit signat per Jaumé Carne, en representació de Jaume Carné
Arquitectura, S.L. i per Kees Kann, en representació de C1aus en Kaan
Arquitectos Rotterdam Madrid, S.L., societats aquestes configurades pels
subjectes guanyadors del Concurs didees en el seu dia convoæt, pel qual tot
acceptant la invitació per a participar en el procediment de contractació que
ens ocupa, presenten una oferta econòmica per un pressupost contractual de
156.000 € més IVA.

loferta econòmica presentada resulta inferior al preu màxim del contracte a
efectes de Iicitació previst en la c1àusula 5 del plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques aprovat i que era de 160.000 €, IVA
exclòs.

Per tot això,

S'acorda:
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Primer.- Adjudicar provisionalment a Jaume Carné Arquitectura, S.L. i a Claus
en Kaan Arquitectos Rotterdam Madrid, S.L., i en el benentès que s'hauran de
constituir en unió temporal dempresaris, el contracte de prestació del servei de
redacció del document de directrius i estratègies dordenació de I'àmbit del
centre direccional del Prat de L1obregat, per un import total de 156.000 €, IVA
exclòs, segon la seva proposta econòmica que consta a I'expedient, i que anirà
a càrrec de la partida "Gestió Urbanística" del pressupost del Consorci Prat

Nord per a I'exercici 2009.

Seaon.- L'elevació a definitiva daquesta adjudicació provisional resta
condicionada a I'aportació per part de ladjudicatari de la documentació prevista
en la c1àusula 10 del plec de c1àusules particulars en el termini de 15 dies hàbils
des de la notificació daquesta Resolució..

Tercer.- Aquesta adjudicació esdevindrà definitiva, sense necessitat de nou
acord exprés al respecte, en el supòsit que ladjudiætari provisional hagi

complert lestipulat a I'apartat anterior i hagi transcorregut el termini de 15 dies
hàbils establert per I'árt. 135.4 de la LLCSP.

Ouart.- Notificar aquest acord als interessats i publiær aquesta Resolució al

perfl del contractant de la pàgina web del Consorci Prat Nord.

3 e juliol de 2009.
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