Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

ACTA MESA NÚMERO 1
Expedient número BA 36/21 per a l’adjudicació del contracte de de serveis de redacció del projecte executiu de la
substitució dels vidres para-sols de la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries
i posterior direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i legalització.
Mitjançant videoconferència, en data 16 de setembre de 2021 i sota la presidència de Angel Pascual Oliva, Director
de Serveis Jurídics, es reuneix la Mesa de Contractació constituïda i integrada com a vocals per Manel Balsells Ortuño,
Responsable de Manteniment. I Míriam Raimat Vilarnau, Responsable de Finances. Intervé com a Secretari Jordi
Garcia Gascón, Lletrat de la Direcció de Serveis Jurídics.
Primer.- Objecte
La Mesa es constitueix als efectes de procedir a l'obertura, mitjançant el Portal de contractació electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona, del sobre electrònic A, la declaració responsable amb la declaració sobre la documentació
administrativa de les proposicions presentades en la licitació del contracte de serveis de redacció del projecte executiu
de la substitució dels vidres para-sols de la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora
Glòries i posterior direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i legalització, per un import de
licitació de 22.700,00 euros IVA exclòs, sense divisió en lots.
Per a aquesta adjudicació, BARCELONA ACTIVA SAU SPM està tramitant un procediment obert amb pluralitat de
criteris d’adjudicació i amb anunci publicat al Perfil de Contractant.
Dins del termini establert han presentat proposició (sobres electrònics A, B i C) les entitats licitadores següents:
- TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI 78, SL
- F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
Segon.- Qualificació de la declaració responsable integrant dels sobres electrònics A
La Mesa passa a determinar si les entitats participants han formalitzat la declaració responsable d’acord al model que
consta com a annex al plec de la licitació. Es detecta que totes les licitadores l’han presentat correctament.
Aquesta acta recull les actuacions que es van produir en la data indicada a l’encapçalament, la qual subscriu la
Secretaria, amb el vist i plau de la Presidència de la Mesa de Contractació.
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