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ACTA MESA V
DETECCIÓ OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALS O
DESPROPORCIONADES
Codi contracte:
Objecte:

21ju120– CPH21030002

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

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 16:00 h. del dia 9 de juny de 2021, de forma telemàtica, en acte privat, es
reuneixen:
President: 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: 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 la
detecció d’ofertes presumptament anormals o desproporcionades del procediment
CPH21030002 per a l'adjudicació del contracte de les 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, amb un pressupost
net de 10.965.359,67 euros (IVA exclòs).
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
Vist l’informe de la Direcció de Serveis de Projectes i Obres per a valorar la possible existència
d’ofertes econòmiques qualificables com a pressumptament anormals o desproporcionades de
data 8 de juny de 2021 en el que es determina que, d’acord amb els criteris establers a la
clàusula núm. 10 del Plec de Clàusules Particulars, les ofertes de l’empresa:
UTE SACYR-SCRINSER
pot considerar-se com a presumptament anormals o desproporcionades.
Conformes amb el citat informe, la Mesa de contractació, per unanimitat, acorda:
REQUERIR a l’empresa anteriorment citada per a que en el termini de 5 dies hàbils des de
l’endemà d’haver rebut la notificació, justifiquin i desglossin de forma raonada i detallada el baix
nivell de preus o de costos, mitjançant la presentació d’aquella informació i documents que
resultin pertinents als efectes, en particular i sense que suposi una limitació, al respecte de:
-L’estalvi que permet el procediment de fabricació, els serveis prestats o mètode de
construcció.
-Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar les obres.
-La innovació i originalitat de les soluciones proposades per a executar les obres.
-El respecte d’obligacions que resulten aplicables en matèria de medi ambient, socials i
laborals, de subcontractació.
-Preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en
l’oferta.
-La possible obtenció d’ajudes de l’Administració Pública.

Acabat l’acte a les 16:30 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.

