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Contracte 21002696

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

ACTA III Solvència - Proposta d’adjudicació
A les 12:00 hores del dia 8 de novembre de 2021 es van reunir de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat que
atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els
membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a l’òrgan de contractació
per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el previst per la clàusula 1 del plec de
clàusules administratives particulars i amb les especificacions del plec de condicions tècniques,
té, amb un pressupost de licitació de 558.551,74 euros IVA inclòs, el següent objecte:

Obres de reforma a la planta tercera de l'edifici Mediatic situat al carrer Roc Boronat, 117
de Barcelona
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz M. Pérez García, directora de Serveis de Gestió Econòmica,
de la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari General.
Sr. Francesc Gisbert Sempere, per delegació de l’Interventor General
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Cap de la Secció de Logística. Gerència de
Recursos
Sr. Antonio Escalante Cruces, del departament de Contractació, qui
actua com a secretari de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
El secretari reparteix l’informe elaborat pels serveis tècnics relatiu a la valoració de la solvència
de l’empresa FUENTES Y ARIZA, SA segons els criteris dels plecs.
No es reprodueix en aquest acta atès que l’informe s’incorpora a l’expedient:
L’informe, analitzada la documentació presentada, entén que l’empresa reuneix la solvència
necessària per a realitzar les obres objecte del contracte. Així mateix, a banda de la solvència
tècnica i econòmica s'han comprovat la resta d'extrems que estableix l'article 159.4.f ) 3r de la
LCSP, és a dir, que el signant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta i no està
incursa en cap prohibició per contractar.
La mesa fa seu l’informe i, a la vista de l’anterior, per unanimitat, proposa l’adjudicació del
contracte a l’empresa FUENTES Y ARIZA, S.A., amb NIF A59092759, pel preu ofertat de
404.500,00 euros (IVA exclòs) i la resta de la seva oferta, en ser la d’aquesta empresa la que
ha obtingut millor puntuació segons els criteris establerts al plec de clàusules administratives.
Sense cap més tema a tractar es tanca la sessió.
Conclosa la sessió, s’estén la present acta que signa la presidenta en representació de tots els
membres de la Mesa, junt amb mi, el Secretari, que certifico.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Antonio Manuel Escalante Cruces, Lletrat, el dia 23/11/2021 a les 03:13, que informa;
Sra. CRUZ MONTSERRAT PEREZ GARCIA, Administradora, el dia 23/11/2021 a les 10:23, que informa.

