ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT 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 l'assistència tècnica per la redacció del projecte bàsic, el
projecte executiu i la posterior direcció facultativa d'adequació del projecte d'obra RAM
de reparació de façanes i voladius de l'edifici judicial de Girona. Clau: JVX-18293
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:05 hores del
dia 7 de març de 2019 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Gemma
Sánchez-Migallón i Pérez, actuant com a Vocals el Sr. Alejandro Mañas Estrader, el Sr. José Luis
Vega i Castro, la Sra. Sandra Rosillo i Zafra, i com a Secretari el Sr. Xavier Fernández i Urbán.
La Presidenta dóna per oberta la sessió pública i es procedeix a l’obertura del sobre únic de
cadascun 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 públic, 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 contenen 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.- Notificar als licitadors que es relacionen a continuació els defectes o omissions de
documentació que es consideren esmenables i que també s'indiquen, mitjançant l’eina de Sobre
Digital:
Dosgeuvearquitectura, SLP, pel següent motiu:
 Cal aportar la justificació de la dedicació exigida al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s,
en base a altres contractes vigents de redacció de projectes d’Edificació seguint el
model de l’annex 4, d’acord amb l’apartat 8.4 del Plec de Clàusules Administratives
Marc Olivé Elias, pel següent motiu:
 Cal aportar la justificació de la dedicació exigida al/s tècnic/s proposat/s com a Autor/s,
en base a altres contractes vigents de redacció de projectes d’Edificació seguint el
model de l’annex 4, d’acord amb l’apartat 8.4 del Plec de Clàusules Administratives
i, atorgar un termini de tres dies naturals, comptador des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
Segon.- Admetre les proposicions presentades pels licitadors que es relacionen a continuació,
atès que no s’ha detectat cap defecte u omissió de documentació:








Arqtel Soluciones Integrales, SLP
BRD i Associats, Arquitectes Consultors, SLP
Héctor Jala Irigoyen
Sánchez-Piulachs, Arquitectes, SLP
Seguí Arquitectura, SLP
Sinergia Total, SL

Tercer.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada i signada
electrònicament per tots els membres de la Mesa.
La data i hora 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.
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