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ACTA MESA IV
REVISIÓ SOBRES C: “PROPOSTA QUE S’AVALUA EN BASE A CRITERIS
AUTOMÀTICS”
Codi contracte:

21ju120– CPH21030002

Objecte:

OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 I
DEL PAU 2 SECTOR 1 DE LA MPGM DE CAN BATLLÓMAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA
DE LES CORTS CATALANES, EL CARRER AMADEU
OLLER, EL CARRER CONSTITUCIÓ I EL CARRER
PARCERISA)- FASE 1, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ
PÚBLICA SOSTENIBLE

Codi con

Signada Digitalment per:

_____________________________

__________________________________

M. Camino Suárez García

David Martinez García

Vocal i Secretaria de la mesa de contractació

President de la mesa de contractació

A Barcelona, a les 13:30 h del dia 4 de juny de 2021, de forma telemàtica en acte privat, es
reuneixen:
President: El Sr. David Martinez Garcia, Gerent de l' IMU,
Vocals:
Sr. Josep Badia Sánchez, Director de Serveis Econòmics i
Generals
Sr.

Francesc

Arrabal

Martínez,

Director

de

Serveis

d'Urbanisme
Sr. Alex Montes Flotats Coordinador de Projectes
Sra. M. Camino Suárez García, Directora de Serveis Jurídics
i Secretària

Secretària, la Sra. M. Camino Suárez García, Directora de Serveis Jurídics i Secretària.
per constituir la Mesa de contractació que assistirà a l’òrgan de contractació per procedir a
revisar les proposicions (Sobre C) presentades, mitjançant el portal de contractació electrònica
de l’Ajuntament de Barcelona, en el procediment CPH21030002 per a l'adjudicació del OBRES
DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 I DEL PAU 2 SECTOR 1 DE LA MPGM DE
CAN BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES, EL CARRER AMADEU OLLER, EL CARRER CONSTITUCIÓ I EL CARRER
PARCERISA)- FASE 1, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, amb
un pressupost net de 10.965.359,67 euros (IVA exclòs).i que van ser objecte d’obertura de
forma telemàtica, en acte públic, via jitsi meet, el dia 27 de maig de 2021 a les 10:00 h.
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
La Secretària de la mesa fa constar que la Direcció de Serveis de Projectes i Obres ha enviat
una comunicació formal, data 4 de juny de 2021, de la que transcrivim un extracte, en la que
posa de manifest que després revisar i homogeneïtzar les proposicions que s’avaluen en base
a criteris automàtics de tots els licitadors, han comprovat que:
“...La proposició presentada per l’empresa ROGASA: Presenta una incoherència entre l’import
(IVA inclòs) presentat a l’oferta, i l’import (IVA inclòs) presentat en la taula nº1 de l’annex nº3
del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Creiem que és un error de transcripció.
Incorrecte (escrit i en números al full resum de l’oferta): 8.782.586,28 € + 1.844.343,12 € (IVA
21%) = 10.626.343,12 €
El valor correcte és el que apareix en la taula nº1 de l’annex nº3 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. L’import IVA exclòs és correcte i coindeix amb la resta de
documents.
Import correcte (taula 1): 8.782.586,28 € + 1.844.343,12 € (IVA 21%)= 10.626.929,40 €...”
Revisat el contingut de la comunicació formal de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres, de
data 4 de juny de 2021, i revisada l’oferta presentada per l’empresa ROGASA, la Mesa de
contractació constata que la discordança detectada es una simple errada material fàcilment
identificable, que no deixa dubtes de la voluntat real del licitador i que no afecta el contingut de
l’oferta. Ja que tant l’import net de l’oferta (IVA exclòs) com l’import d’IVA són correctes en tots
els apartats de l’oferta. Només és detecta una errada material a l’hora de transcriure en un dels
apartats de l’oferta la suma entre l’import net (que és correcte) i l’import corresponent a l’IVA
(que també és correcte).

Per tots aquest motius, la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda:
“ Acceptar la proposició presentada per l’empresa ROGASA”

Acabat l’acte, a les 14:00 hores, s’estén la present que signa digitalment, a l’encapçalament d’aquesta
acta, els President de la mesa de contractació amb mi, la Secretària, que certifico.

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 digital pels membres de la Mesa de Contractació.

