ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA REUNIDA
PER A L’ANÀLISI DE LES ESMENES REQUERIDES AL SOBRE ÚNIC DE 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 10:55 hores del
dia 28 de març de 2019 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Gemma
Sánchez-Migallón 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 Secretària la Sra. Mercè Farré i Cuberes.
La Presidenta dóna per oberta la sessió i es procedeix a l’anàlisi de les esmenes de la
documentació del Sobre Únic requerides a la licitació supraesmentada, en els termes de l’Acta de
la Mesa de Contractació celebrada el dia 7 de març de 2019.
Una vegada transcorregut el termini atorgat als licitadors per a esmenar la documentació
requerida, analitzada la documentació rebuda, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat el
següent:
Primer.- Admetre en la licitació als licitadors que es relacionen a continuació:



Dosgeuvearquitectura, SLP
Marc Olivé Elias

Segon.- Publicar aquesta Acta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària 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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