EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES DE
REFORMA DE LA SEU SOCIAL DE L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES SITUADA A LA
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES Nº- 635 – 08010 BARCELONA I DEL SERVEI
DE CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES.

Exp. Contractació 18/2020

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Barcelona, 19 de gener de 2021

Havent estat novament declarat l’estat d’alarma, mitjançant Reial Decret 926/2020; atesa la
continuïtat de certes mesures de prevenció sanitària derivades d’aquell, com és ara el
teletreball, i per tant, la impossibilitat de procedir a la reunió presencial de la mesa, s’ha
procedit a realitzar una sessió virtual d’aquesta, i de conformitat amb el que disposen els
plecs administratiu i tècnic que regulen la present contractació, es va donar per formalment
constituïda la mesa de contractació corresponent a l’expedient de contractació de l'execució
material de les obres de reforma de la seu social de l’Institut Català de Finances situada a la
Gran Via de les Corts Catalanes nº- 635 – 08010 Barcelona i del servei de control i
seguiment de les obres, als efectes de procedir a l’obertura dels corresponents sobres A de
la documentació presentada per cadascun dels licitadors concurrents.

Acords

1. D’acord amb allò previst a la clàusula 12 del plec de clàusules administratives que regeix
la present contractació, es va procedir virtualment a la constitució formal de la mesa de
contractació, en compliment d’allò que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic i la
seva normativa de desenvolupament. La mesa es va conformar pels següents membres
integrants:
President: Josep-Ramon Sanromà Celma
Vocal: Vanessa Servera Planas
Vocal: Marta Gomà Rigat
Vocal: Assís de Riba Cusó
Vocal: Joan Carles Rovira Garcia
Secretari: David Fernández Pérez
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Així mateix, va assistir com a convidat i en la seva qualitat de director de compres i
serveis de l’ICF el senyor Enric Figueras Fargas.
2. En relació amb la present licitació s’han rebut ofertes dels següents licitadors:
Pel lot 1:







CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA, S.L.; NIF B63625115
UTE LYMET-ITRADE; NIF A58634320
VESTA REHABILITACION, S.L.; NIF B64892839
ARCADI PLA, S.A.U; NIF A17022344
VORACYS, S.L.; NIF B65699092
CPM CONSTRUCCIONES PINTURA Y MANTENIMIENTO,
A60649522

S.A.U.;

NIF

Pel lot 2:




INTEGRAL ARCHICONSULT, S.L.; NIF B66400151
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L.; NIF B66371493
QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, S.L.P.; NIF B67491001

3. En data d’avui s’ha procedit a obrir els sobres A presentats pels licitadors de referència, i
s’ha verificat la deguda inscripció de tots els licitadors al corresponent registre de
licitadors d’acord amb l’article 159.4 a) de la LCSP, atès que és obligatori que els
licitadors que es presentin al present procediment simplificat estiguin inscrits, bé en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), bé
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) a
la data final de presentació de les ofertes. Així mateix, s’ha analitzat la documentació
integrada als esmentats sobres A, de conformitat amb el que disposa el plec de
clàusules administratives que regeix la present contractació.
4. Verificada l’esmentada inscripció, i qualificada la documentació del sobre A, s’ha
constatat que tota la documentació aportada pels licitadors següents és correcta, i per
tant es declaren aptes per passar a les següents fases del procediment de contractació:





CONSTRUNEXT INFRAESTRUCTURA, S.L.; NIF B63625115
VESTA REHABILITACION, S.L.; NIF B64892839
ARCADI PLA, S.A.U; NIF A17022344
VORACYS, S.L.; NIF B65699092
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CPM CONSTRUCCIONES PINTURA Y MANTENIMIENTO,
A60649522
INTEGRAL ARCHICONSULT, S.L.; NIF B66400151
QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, S.L.P.; NIF B67491001

S.A.U.;

NIF

5. Per altra banda, dins la documentació presentada per la UTE LYMET-ITRADE i per F87
ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES, S.L. s’ha detectat que a algun dels
documents aportats per aquests licitadors manca el requisit de la seva signatura digital.
El secretari exposa a la mesa el que disposa la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives, al respecte dels requeriments formals de presentació de la
documentació, i la valoració que al respecte d’aquests hi cap, d’acord amb la literalitat
del previst a la clàusula de referència, i d’acord amb el que aquesta disposa la mesa
considera que atesa la seguretat que atorga l’eina del sobre digital en quant a la
invariabilitat del seu contingut, així com la traçabilitat de la seva procedència, no resulta
necessari demanar que s’esmeni aquest defecte formal i per tant s’accepta la
documentació presentada com a vàlida i suficient per continuar dins el procediment de
contractació i avançar a les següents fases d’aquesta.
6. Seguidament, la mesa acorda passar a valoració de l’òrgan tècnic el contingut del sobre
A corresponent als criteris d’adjudicació sotmesos a un judici de valor, el qual ho portarà
a terme mitjançant l’aplicació del barem contingut als plecs de referència de la
contractació
7. Finalment, la mesa acorda que, un cop valorats els criteris subjectius dels sobres A, es
procedirà a convocar l’acte d’obertura del sobre B, de criteris objectius, on es farà
pública la puntuació obtinguda per cada licitador en quant als criteris subjectius, i es
procedirà, un cop feta pública l’oferta corresponent als criteris objectius, a fer la
corresponent proposta d’adjudicació, si s’escau.
Tot el qual es fa constar als efectes oportuns.

El president

El secretari

Sr. Josep-Ramon Sanromà

Sr. David Fernández
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