Exp. 002/2021-O-PO
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ SOBRE NÚM. 2 -3a. SessióA Barcelona, 10 de març de 2021 (09:00 hores).
Reunida en sessió pública la Mesa de contractació de la licitació del procediment obert, referent a la
“Contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació de les unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de
l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons es desprèn de la
memòria justificativa emesa per la Directora de Serveis General i Infraestructures del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona (exp. 002/2021-O-PO)” amb l’assistència de:
President: Sr. Josep Aumatell Canellas, director de Serveis de Suport.
Vocal: Sra. Esther Peláez de Miguel, directora d’Economia (òrgan de control intern).
Vocal: Sra. Elisabet Izquierdo Asensio, directora de Serveis Generals i Infraestructures.
Vocal: Sra. Anna Granell Agustí, arquitecta tècnica.
Vocal: Sr. Narcís Pérez de Puig, cap de l‘Assessoria Jurídica (assessor jurídic).
Secretària: Sra. Esther Lozano Moledo, cap del Servei de Contractació.
Es constata l’existència de quòrum i el President declara constituïda la Mesa de contractació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
Es dona inici a l’acte virtual d’obertura del Sobre núm. 2 de la licitació. A banda dels membres de la Mesa
anteriorment citats també hi són presents els representants de les empreses VOPI 4, S.A. i SERVEI
OBRES I MANTENIMENT, S.L. (SEROM).
Atès que aquesta sessió es realitza de forma virtual, i per tal de facilitar la connexió, se sol·licita als
assistents que mantinguin la seva càmera i micròfon apagats per tal d’evitar interferències i que els activin,
en cas de realitzar alguna intervenció en el moment en el que se’ls convidi a manifestar els dubtes o
explicacions que estimin oportunes.
Es procedeix a recordar les dades de la licitació i a relacionar les ofertes presentades i rebudes a aquesta
licitació en temps i forma, d’acord amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la
licitació, per part de les següents empreses:
-

VOPI 4, S.A.
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.U.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, S.A.U.
UTE SERVEI OBRES I MANTENIMENT, S.L. (SEROM) –AGEFRED, S.L.
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, S.A.
UTE VILLA-REYES, S.L. – CIMELSA, S.L.

En sessió privada es va procedir a l’examen i qualificació de la documentació continguda dins dels Sobres
núm. 1, i un cop esmenada la documentació pertinent, s’informa que aquestes empreses han aportat la
documentació en temps i forma. Per tant, la Mesa de contractació va acordar admetre tots els licitadors
presentats.
Així mateix, s’indica que els licitadors van registrar la paraula clau dins el termini i en la forma escaient.
Seguidament, un cop els custodis han aplicat correctament les credencials i s’ha assolit el quòrum mínim,
es procedeix a l’obertura del Sobre núm. 2 (sobre la valoració dels criteris de judici de valor).
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Es tramet als tècnics de la Mesa aquest sobre per tal que l’examinin i avaluïn. La Mesa de contractació en
sessió privada procedirà a la valoració i assignació de puntuació del Sobre núm. 2, i es publicarà al Perfil
del contractant el dia i hora en què tindrà lloc l’acte públic de la Mesa de contractació, en el qual es faran
públiques les puntuacions obtingudes en el Sobre núm. 2 i s’obrirà el Sobre núm. 3, fent lectura del seu
contingut.
I perquè quedi constància del tractat per la Mesa de contractació, signen el President i la Secretària
la present acta al lloc i data indicats a l’encapçalament d’aquest document.

El President de la Mesa

La Secretària

Sr. Josep Aumatell Canellas

Sra. Esther Lozano Moledo
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