ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
L’OBERTURA DE LES PROPOSICIONS ADMESES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a la direcció de les obres de reforma i ampliació d'institut a 3/2
línies + cicles formatius a l'Institut Montsoriu d'Arbúcies. Clau: IAG-09265
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, domicili d’Infraestructures.cat, essent les 10:15 hores del
dia 17 de març de 2016 es reuneix la Mesa de Contractació, sota la Presidència de la Sra. M.
Eugènia Tudela i Edo, actuant com a Vocals el Sr. Josep Farré i Canal, el Sr. Alejandro Mañas
Estrader, el Sr. José Luis Vega i Castro, la Sra. Carla de Brauwer i Fontanals, i com a Secretari el
Sr. Francesc Gómez i Munné.
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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, 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 1:
B23 Arquitectura, Societat Civil Professional, 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 dels sobres número 2 i número 3 corresponents 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:
- Dopec, SL
- Dosgeuvearquitectura, SLP
- Econem Tècnics, SL
- Francesc Xavier Ramos i Polo
- IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SL
- Josefa Teixidor i Roca
- Josep Esteve Vila & Lurdes Verdés Pijuan (UTE)
- Kasval Arquitectes, SLP
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.

