ACTA MESA IV
REVISIÓ DE DOCUMENTACIÓ EMPRESA PRIMERA CLASSIFICADA

Codi contracte:
Objecte:

21ju70 – CPO21010001

SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE URBANITZACIÓ
DE REGENERACIO URBANA DE VIA BARCINO I AREA DE
JOCS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, 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 15:00 h. del dia 8 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
Sra. Carmen Marzo, Directora de Serveis de
Coordinació 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
revisió de la documentació per a ser adjudicatària de l’empresa primera classificada en el
procediment CPO21010001 per a l'adjudicació del contracte relatiu als SERVEIS DE REDACCIÓ
DEL PROJECTE URBANITZACIÓ DE REGENERACIO URBANA DE VIA BARCINO I AREA DE
JOCS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE, amb un pressupost net de 180.967,05 euros IVA exclòs).
Constatada l’existència de quòrum, la Presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
Vistos els acords TERCER i QUART adoptats per la Mesa de Contractació adoptats en la sessió
de 29 d’abril de 2021 segons consta a l’acta III de classificació; vista la notificació al realitzada al
primer classificat als efectes de requerir la documentació per a la corresponent adjudicació i
rebuda la documentació per part de la primera classificada.
Es revisa i s’accepta la documentació aportada per l’empresa primera classificada per tal de
poder ser adjudicataris del contracte.
En conseqüència, la Mesa de Contractació, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Revisar i acceptar la documentació aportada per l’empresa primera classificada per
tal de poder ser adjudicatària del contracte
SEGON. Procedir amb la proposta d’adjudicació segons l’acord QUART adoptat per la Mesa en
data 29 d’abril de 2021 segons consta a l’acta de classificació d’ofertes i per tant l’Òrgan de
contractació pot procedir a ADJUDICAR el CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE URBANITZACIÓ DE REGENERACIO URBANA DE VIA
BARCINO I AREA DE JOCS, DISTRICTE DE SANT ANDREU, AMB MESURES DE
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE a aquella oferta amb la millor relació qualitat-preu
corresponent a la UTE BAC-BRUSU, amb núm. de CIF pendent de constituir, per un import de
CENT TRENTA-SETN MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS
(137.715,93 €), IVA exclòs, i un import de VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB
TRENTA-QUATRE (28.920,34 €) corresponent a l’IVA, amb un termini d’execució de 5 mesos;
AUTORITZAR la despesa de 137.715,93 € (IVA exclòs), un import d’iva de 28.920,34 €, en total
166.636,28 €, IVA inclòs; NOTIFICAR l’adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de licitadors als
efectes procedents; FORMALITZAR el contracte corresponent en el termini màxim de 5 dies
naturals a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a
la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la
notificació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la suspensió de la
formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió.

Acabat l’acte, a les 15:30 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.

