ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE
CATALUNYA REUNIDA PER A L’OBERTURA DE LES OFERTES ECONÒMIQUES ADMESES
A LA LICITACIÓ:
Contracte de subministrament d’energia elèctrica en alta tensió a Infraestructures
Ferroviàries de Catalunya (Línia 9 del Metro de Barcelona)
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures Ferroviàries de Catalunya,
essent les 09:50 hores del dia 21 de novembre de 2017 es reuneix la Mesa de Contractació, sota
la Presidència de la Sra. Elena Solé i Minguell, actuant com a Vocals el Sr. Jaume Nart i Espinet,
el Sr. José Luis Vega i Castro, el Sr. Pere Rovira i Muntané, i com a Secretari el Sr. Xavier
Fernández i Urbán.
Es procedeix a manifestar el resultat de l’examen i qualificació de la documentació continguda en
el sobre número 1, relacionant les empreses admeses.
A continuació es procedeix a l’obertura dels sobres número 2 i número 3 corresponents als
licitadors admesos i a la lectura del resum de les respectives proposicions econòmiques.
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Un cop finalitzada la lectura dels respectius resums, la Mesa de Contractació acorda per
unanimitat el següent:
Primer.- Admetre a la licitació el licitador que es relaciona a continuació:
- Gas Natural Comercializadora, SA
Segon.- Excloure de la licitació el licitador que es relaciona a continuació pel motiu que s'indica
així com comunicar el present acord al licitador exclòs:
- Endesa Energía, SAU, atès que supera el pressupost de licitació.
Tercer.- Deixar a disposició de la gerència corresponent el sobre número 2 obert en el present
acte de l’empresa admesa 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.
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