ECAS 11681/2021

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE -1- DEL PROCEDIMENT CELEBRAT PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA,
CONTROL DE QUALITAT I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE LA FASE 1 (LOT 1) DEL PROJECTE EXECUTIU DEL PARC DE LA
REPÚBLICA DE TERRASSA AL BARRI DE SANT PERE NORD (DISTRICTE 6)
President
Sr. Isaac Albert Agut, tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
Vocals
Sr. Óscar González Ballesteros, secretari general de la corporació
Sr. Lluís Soria Suárez, interventor accidental
Sra. Trinitat Fornieles Contreras, directora de Serveis d'Arquitectura, Espai Públic i
Biodiversitat Urbana
Secretària
Sra. Imma Soler i Castellví, cap del Servei de Contractació

En data 20 de setembre de 2021, a partir de les 9:00 hores, i de manera electrònica a
través de la plataforma de contractació pública PIXELWARE, es constitueix la MESA DE
CONTRACTACIÓ, integrada pels membres esmentats, de conformitat amb el que
determina el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en la seva clàusula vint-iquatrena, a l’objecte de procedir al recompte de les ofertes rebudes per participar en la
licitació del contracte dels serveis de Direcció d’obra, el Control de qualitat i la
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres definides en la fase 1 (lot 1) del Projecte
Executiu del Parc de la República de Terrassa al barri de Sant Pere Nord (Districte 6), i
comprovar la presentació de la documentació continguda en el sobre –1–.
Els membres de la Mesa de contractació declaren no incórrer en cap circumstància de
prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.g) de la LCSP, ni conflicte d’interessos de
l'article 64 de la LCSP, ni de vulneració dels principis ètics i normes de conducta
establerts en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa.
A continuació s'indica l'empresa que ha presentat oferta, amb detall de la data i hora de
recepció:
1. UTE FEU I GODOY ARQUITECTES I JORDI CARRERAS
GÜELL

15/09/2021 21:39

El sobre -1- de la proposta ha quedat obert efectivament el dia 28 de setembre a les
10:48 hores. S’adjunta com a annex, formant part de la present acta, el detall d’aquest
tràmit electrònic.
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A continuació, de conformitat amb el plec de clàusules particulars, es comprova el
contingut del sobre –1– de les ofertes entrades.
A la vista de que l'empresa participant ha declarat ser apta per contractar amb el sector
públic i tenir la capacitat d’obrar i les condicions de solvència econòmica i financera, i
tècnica i professional, de conformitat amb els requisits que s’estableixen en el plec de
clàusules administratives particulars, la Mesa admet la seva oferta a l’espera de l’obertura
del sobre -2- que conté les propostes avaluables segons fórmules matemàtiques (oferta
econòmica i documentació per a la valoració de criteris qualitatius quantificables).
El president dóna per finalitzada l’obertura del sobre -1- i, per a que consti, s’estén
aquesta acta, el contingut de la qual, jo, com a secretària, CERTIFICO
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