ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA REUNIDA
PER A L’OBERTURA I LA QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE ÚNIC DE
LES OFERTES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres de la
nova construcció Institut 2/0 a Dosrius. Clau: INM-18304
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, essent el dia 28/10/2021 es reuneix la Mesa de
Contractació, sota la Presidència de la Sra. Virginia de León Gojin, actuant com a Vocalia el Sr.
Antoni Pérez i Oteros, el Sr. August Valera i Nolla, el Sr. Jose Luís Vega Castro, la Sra. Sandra
Rosillo i Zafra i com a Secretaria Sr. Eduard González-Sala i Fort.
La Presidència dona per oberta la sessió.
Amb caràcter previ a l’obertura del sobre únic dels licitadors presentats a la licitació, la Presidència
procedeix a informar que, en la verificació efectuada d’ofici per Infraestructures.cat en relació a la
inscripció al RELI i/o ROLECE dels licitadors presentats a la licitació, d’acord amb el previst a la
clàusula 10.1 del Plec de Clàusules Administratives, s’ha constatat que tots els licitadors
presentats estan degudament inscrits al RELI i/o ROLECE, donant compliment al requisit exigit a
la clàusula 5.8 de l’esmentat plec.
A continuació, es procedeix a l’obertura del sobre únic dels licitadors presentats a la licitació i a la
lectura de les ofertes econòmiques presentades, quin resultat es mostra en el quadre adjunt a la
present Acta.
Finalitzat l’acte, la Mesa de Contractació procedeix a l’examen i qualificació de la validesa formal
dels documents continguts al sobre de l’oferta, així com també a analitzar si conté tota la
documentació exigida en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació.
Un cop finalitzada l’anàlisi d’aquesta documentació, la Mesa de Contractació acorda per
unanimitat el següent:
Primer.- Admetre totes les proposicions presentades en la licitació que es relacionen a
continuació, atès que no s’ha detectat cap defecte o omissió de documentació (Quadre núm. 1
adjunt).








Applus Norcontrol, SLU
Bac Engineering Consultancy Group, SL
Eptisa Enginyeria i Serveis, SAU
Geotècnia i Control de Qualitat, SA
Labocat Calidad, SL
Lostec, SA
TPF Getinsa Euroestudios, SL

Segon.- Deixar a disposició de la Gerència corresponent els sobres oberts en el present acte
als efectes del seu examen i valoració.
Tercer.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretaria estén aquesta Acta que és aprovada i
signada electrònicament per tots els membres de la Mesa.
La data de formalització de la present Acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de
formalització de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació.

