ACTA DE LA MESA DE PROPOSTA DE DESESTIMENT RELATIU AL
PROCEDIMENT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI
PER A UNA NOVA SALA DE CONTROL A LA PLANTA DE VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS, AMB NÚMERO D’EXPEDIENT
CTTE633.

A Sant Adrià de Besòs, el dia 29 d’octubre de 2021 a les 10:00 hores, per a
procedir a valorar l’estat del procediment:
Es troben presents els següents membres de la Mesa de Contractació:
President: Gemma Gargallo, directora de gestión ambiental
Vocal: Sr. Manel Castells, director de gestión económica
Vocal: Sr. Jordi Mora, director de logística o persona en quien delegue.
Vocal: Sra. Meritxell Ruf, directora de personas o persona en quien delegue.
Vocal: Sr. Iu Gallart, director de Barcelona Energía o persona en quien
delegue.
•

Secretària:
Sra.
Contractació.

Sonia

Corominas

Soler,

Directora

Jurídica

i

de

Primer.- Segons Acta de data 29 de juliol de 2021, la Mesa de Contractació acordà
la realització de la valoració del sobre 3, relatiu a criteris avaluables mitjançant
formules automàtiques per procedir a la seva valoració global.
Segon.- En data 30 de juliol, es procedeix a proposar adjudicatari a la empesa
DASER S.l.
Tercer.- Per circumstancies sobrevingudes i que no es podien preveure, la obra
associada a aquest subministrament e instal·lació queda suspesa per tràmits amb la
llicencia d’obres que gestiona l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Quart.-Donada la incertesa que provoca en el temps dita suspensió en la
tramitació de la llicencia, i amb una previsió de llarga durada que faci obsoleta la
vigència de la oferta presentada per el licitador.
En conseqüència i per tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta el
següent

CTTE633-Proposta Mesa desistiment.

ACORD
•

PROPOSAR DESESTIMAR la licitació “Subministrament i instal·lació d’un
sistema d’extensió per a una nova sala de control a la Planta de Valorització
Energètica de Sant Adrià de Besòs”

•

PROPOSAR OBRIR nou expedient de licitació amb les mateixes condicions
quan les circumstancies siguin adients.

•

ELEVAR DITA PROPOSTA A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.

Gemma Gargallo
President

Manel Castells López
Vocal

Meritxell Ruf
Vocal

Iu Galllart
Vocal

Jordi Mora
Vocal

Sonia Corominas Soler
Secretaria
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