Assumpte:

Acta d’obertura de documentació tècnica

Contracte Obres
Zona Portuària Centre
Expedient: PORT-2018-00184
Procediment obert
Clau Tècnica: 521864B616
Títol: Adequació de la coberta de les naus comercials a la dàrsena comercial del port de Vilanova i la
Geltrú
A les 10:30 hores del dia 11 de desembre de 2018, a la seu de Ports de la Generalitat, es constitueix
la Mesa de Contractació de l’entitat, amb l’assistència de les persones següents:
President

Joan Pere Gómez Comes
Gerent
Margarita Díez Rilova Díez Rilova
Responsable territorial de la Zona Portuària Centre
Javier Manzanas García
Tècnic de la Zona Portuària Centre
Esther Roca i Isart
Responsable Serveis Jurídics
Carme Teixidó Baldomà
Responsable de control financer intern
Daniela Millet Eades
Responsable de contractació

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària

El president declara oberta la sessió.
Es procedeix a la obertura dels sobres B de documentació tècnica a través de l’eina de Sobre digital, i
a fer una lectura abreujada de la proposició tècnica presentada pels licitadors, amb l’advertiment de
que s’efectua en aquest acte un examen merament formal i abreujat de les ofertes a l’espera del
posterior anàlisi mes exhaustiu per part dels tècnics competents.
La Mesa de Contractació per unanimitat acorda:
1. Admetre a la licitació, de manera condicionada a que no s’observi cap impediment en el
moment d’estudiar amb detall la documentació presentada en el sobre B, les empreses
següents:
-

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA

2. Lliurar el sobre B als serveis tècnics per tal que emetin un informe de valoració de la proposta.
Finalment el president manifesta que el proper 19 de desembre tindrà lloc la obertura del sobre C de
l’oferta econòmica.
I perquè consti, s’estén aquesta acta que signen el president i la secretària en el lloc i data abans
esmentats.
President

CPISR-1 C Joan
Pere Gomez i
Comes

Secretària
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