ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA DE LES OFERTES ECONÒMIQUES ADMESES A LA LICITACIÓ:
Execució de les obres de restauració de la façana principal de l'edifici situat a la Gran Via
de les Corts Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Llúria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF15336
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:10 hores del
dia 31 de maig de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència del Sr. Joan
Morera i Valls, actuant com a Vocals el Sr. Pere Blasco i Giménez, el Sr. José Luis Vega i Castro,
el Sr. Pere Rovira i Muntané, el i com a Secretària la Sra. Mercè Farré i Cuberes.
El President dóna per oberta la sessió a la qual hi assisteixen diverses persones en representació i
interès dels licitadors.
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Es procedeix a manifestar el resultat de l’examen i qualificació de la documentació continguda en
el sobre número 2, relacionant les empreses admeses.
A continuació es procedeix a fer públiques les valoracions de les ofertes tècniques dels licitadors
admesos a la licitació, segons els criteris de puntuació establerts al Plec de Bases. Tot seguit, es
relaciona l'empresa exclosa per no assolir la qualitat tècnica mínima requerida segons el Plec de
Bases i s'acorda comunicar el present acord al licitador exclòs:
- Izer, Ingeniería y Economía, SL
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre número 3 corresponent als licitadors admesos i a
la lectura del resum de les respectives proposicions econòmiques.
Un cop finalitzada la lectura dels respectius resums, la Mesa de Contractació acorda per
unanimitat el següent:
Admetre a la licitació els licitadors que es relacionen a continuació:
- Rehac, SA
- Rècop Restauracions Arquitectòniques, SLU
Acte seguit, s’aixeca la sessió de la que la Secretària estén aquesta Acta que és aprovada i
signada per tots els membres de la Mesa.

