ASSUMPTE: Acta de Negociació
N.º expedient: 15/2021/CONT-E
ACTA DE LA SESSIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
TRAMITAT PER ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIO DE LA
MODIFICACIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI CASINO” DE
RUBÍ, PER AFECTACIÓ ARQUEOLÒGICA I PER MODIFICACIONS NO SUBSTANCIALS.

Reunits a les oficines municipals de la carretera de Terrassa, el dia 15 de juliol de 2021, a las 14:30
hores.
Aquesta comissió està formada per els següents membres: en representació de l’entitat local, la Sra.
Silvia Salueña Pérez, tècnica del servei d’Obra Pública i en la seva condició de Responsable del
contracte; i per l’ empresa licitadora BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP, el senyor J.
FELIX BASTERRECHEA AYUSO, amb DNI número 38.067.726 N, i el senyor JUAN FERNANDO
TEJADA SEDANO, amb DNI número 13.131.599 W.
Tal i com es preveu a la clàusula 15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP),
procedim a negociar els aspectes econòmics i tècnics establerts en la clàusula 9:
Criteri econòmic, corresponent al preu (Clàusula 9.a) del PCAP). El candidat BASTERRECHEATEJADA ARQUITECTES, SLP no entra a negociar el preu i manté la seva oferta presentada de
72.150,00 € (exclòs IVA) com a definitiva.
Criteri tècnic, corresponent a la durada màxima del termini d’execució del contracte (Clàusula 9.2 del
PCAP). El candidat únic manté com a definitiva la seva oferta tècnica presentada, i que correspon a
una durada d’execució del contracte de 75 dies.
Atès que l’ Ajuntament de Rubí accepta l’oferta econòmica presentada de 72.150,00 € (sense IVA)
així com l’oferta tècnica de durada del termini d’execució del contracte de 75 dies, les ofertes
econòmiques i tècniques abans esmentades es consideren ofertes definitives.
Es formalitza la present acta que signen i subscriuen els assistents com a prova de conformitat.

Responsable del contracte de l’Ajuntament de Rubí
Sra. Silvia Salueña Pérez

BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP
Sr J. Félix Basterrechea Ayuso
Sr. Juan Fernando Tejada Sedano
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