ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ OBERTURA SOBRE 2A
A la ciutat de Barcelona, a les 10.00 hores del dia 19 de juliol de 2019, a l’Espai 3
del Palau de la Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament
constituïda, la Mesa de Contractació per al procediment obert simplificat per a
l’adjudicació del contracte de les obres que es descriuen al projecte executiu de
reforma de la Planta Baixa del Palau de la Virreina, a fi d’habilitar els espais actuals
de sales de reunions i magatzem com a noves sales d’exposicions més visibles des
de l’exterior, reformant l’actual sala d’exposicions com a sala de reunions adaptable
i habilitant espais per les oficines de gestió d’exposicions de La Virreina Centre de
la Imatge,
amb un pressupost de 298.293,11 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 246.523,23 euros, pressupost net, i 51.769,88 euros en
concepte d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb núm. d’expedient
1927/2019, convocat per resolució de la gerent adjunta de 21 de juny de 2019,
publicat al perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya amb un període de
licitació del 25 de juny al 15 de juliol de 2019.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació:
Presidenta: Margarita Tossas i Marquès
Vocals:
-

Sra. Isabel Balliu i Badia, directora de Recursos
Sra. Olga Ortega Riera, secretària delegada
Sra. Anna Boix i Sanmartí, cap del servei d’Administració
econòmica de l’Institut de Cultura de Barcelona
Sr. Enric Torrellas i Figueras, cap del Departament de Projectes
Arquitectònics
Sr. Josep Manel Melo i Cabrera, tècnic del Departament de
Projectes Arquitectònics,

Actua com a secretària la senyora Olga Ortega Riera per delegació del secretari
general d’1 de juliol de 2019.
Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se
quòrum suficient, d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
La presidenta informa als assistents que en la present licitació les empreses han
presentat correctament la documentació administrativa i seguidament es procedeix
a l’obertura de la proposta avaluable en base a judicis de valor i que resten
incorporats al sobre 2A de les empreses:
1. CONSTRU-ECO PARK,SL
2. CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
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L’empresa CONSTRU-ECO PARK,SL aporta un document d’autorització per
sol·licitar estar al corrent amb les obligacions tributàries i d’hisenda, document que
forma part de la declaració responsable que es requereix per al sobre 1, sense
aportar oferta de criteris subjectius.
Es procedeix a remetre les propostes presentades al tècnic competent per tal de
que procedeixi a fer una avaluació prèvia dels criteris subjectius, propostes que no
són quantificables mitjançant fórmules matemàtiques.
I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixeca la sessió del dia
assenyalat a l’encapçalament.

De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària,
que dono CONSTÀNCIA.
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