MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA OBERTURA D’OFERTES – Sobre 1

Srs./Sres.

M. Capdevila
D. Lopera
Ll. Riba
N. Font
A. Pujol
M. Vendrell

A la ciutat de Barcelona, a les 10.45 h. del dia 23 d’agost de 2021 a Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA i Projectes i Serveis
de Mobilitat, es constitueix de forma telemàtica la Mesa que ha de procedir a l’obertura
de les ofertes presentades per les diferents empreses, a la licitació convocada per
procediment obert, per a la contractació del Gestió Integral de Residus TMB , durant 5
anys. Licitació 15011065.
Hi són presents els senyors/es esmentats a dalt i que constitueixen la Mesa. Presideix M.
Capdevila, en qualitat de Responsable de Medi ambient i qualitat, i actua com a secretària
M. Vendrell.
Un cop finalitzat el termini per a la presentació de propostes indicat a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant la Plataforma),
i d’acord amb allò previst al Plec de condicions, es procedeix a la constatació dels oferents i
es fa esment que han presentat proposicions mitjançant l’eina de sobre digital les empreses
que consten en el certificat de l’eina de sobre digital emès per la Plataforma.
En aquest acte es realitza l’obertura del sobre número 1, segons consta al Registre
d’Obertura emès per la Plataforma.
El certificat de l’eina de sobre digital i el Registre d’Obertura s’incorporen a l’expedient i es
publicaran conjuntament amb la present acta.
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
- Condicionar l’acceptació de les proposicions presentades pels licitadors al
compliments dels requeriments de solvència tècnica i econòmica establerts als plecs
de la licitació.
- Delegar en el servei d’Aprovisionaments i en el servei promotor l’elaboració de
l’informe de solvència tècnica i econòmica de la licitació.
- Delegar en el servei d’Aprovisionaments i en el servei promotor la sol·licitud a les
empreses licitadores, si és el cas, d’esmenes de defectes o omissions i/o petició
d’aclariments en relació amb la documentació presentada a la seva oferta.
- Convocar, un cop analitzada la informació rebuda i, si escau, demanats els
aclariments, a la Mesa de Contractació per a admetre els licitadors que hagin assolit
els criteris de solvència tècnica o excloure als que no els assoleixen, i procedir a
l’obertura del sobre número 3 de les candidatures definitivament admeses per a la
seva anàlisi.
- Publicar la present acta i el Registre i Certificats esmentats a la Plataforma.

El President de la Mesa de contractació delega en aquest acte en el seu secretari la
signatura d’aquesta acta i de les que es derivin de la tramitació de la present licitació.
I sense més assumptes a tractar, es procedeix a la redacció d’aquesta acta, la qual certifica
la Secretària.

Secretària Mesa Contractació

