ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA DE LES OFERTES TÈCNIQUES ADMESES A LA LICITACIÓ:
Execució de les obres de ferm. Reforçament. Millora de les característiques superficials i
obres complementàries a la carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el
Prat de Llobregat. Clau: RB-09097
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:20 hores del
dia 11 d'agost de 2016 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. Pilar
Matesanz i Sánchez, actuant com a Vocals el Sr. Jordi Joan Rossell i Selvas, el Sr. José Luis
Vega i Castro, el Sr. Pere Rovira i Muntané , i com a Secretari el Sr. Xavier Fernández i Urban.
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La Presidenta dóna per oberta la sessió a la qual hi assisteixen diverses persones en
representació i interès dels licitadors.
Es procedeix a manifestar el resultat de l’examen i qualificació de la documentació continguda en
el sobre número 1, relacionant les empreses admeses, incloent aquelles que han esmenat la
documentació en temps i forma i l’empresa exclosa, que no ha esmenat la documentació en temps
i/o forma, així com el motiu d'exclusió.
Empresa exclosa per sobre número 1:
Givasa, SA & Hercal Diggers, SL & Tecnologia de Firmes, SA (UTE), pel següent motiu


No esmenar dins el termini atorgat a l’efecte la presentació de la garantia provisional
d’acord amb allò especificat a la Instrucció 4 del capítol V de les Instruccions Internes

A continuació es procedeix a l’obertura del sobre número 2 corresponent als licitadors admesos.
La Mesa de Contractació acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Admetre a la licitació els licitadors que es relacionen a continuació:
- Agustí i Masoliver, SA
- Benito Arnó e Hijos, SAU
- CRC Obras y Servicios, SL
- Certis Obres i Serveis, SAU
- Eiffage Infraestructuras, SA
- Firtec, SAU & Sorigué, SAU (UTE)
- Innovia Coptalia, SAU & Pabasa Euroasfalt, SA (UTE)
- José Antonio Romero Polo, SAU

- M. y J. Gruas, SA
- Pasquina, SA
- Rogasa Construcciones y Contratas, SAU
Segon.- Deixar a disposició de la gerencia corresponent els sobres número 2 oberts en el present
acte als efectes del seu examen i valoració.
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que el Secretari estén aquesta Acta que és aprovada i signada
per tots els membres de la Mesa.

