Assumpte:

Acta d’obertura oferta econòmica

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 19 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
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària

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

Hi assisteixen una representant del licitador CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA.
El president declara oberta la sessió i dona lectura, d’acord amb l’informe tècnic de valoració
efectuat amb data 13.12.18, el qual ha estat avaluat i aprovat per unanimitat per la Mesa, de
la puntuació obtinguda pels licitadors de la documentació tècnica, que és la següent:

CONSTRUCCIONES
BOSCH PASCUAL, SA
IZER INGENIERIA Y
ECONOMIA SL

Memòria
(35)
32

Metodologies
(15)
13

Total
(50)
45

Total
ponderació
50

21

5

26

28,89

Es comunica que ambdós licitadors poden continuar el procés al haver superat el mínim de 25
punts previst en el PCA.
Seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres C, el contingut dels quals es correspon a
la proposició econòmica, amb els imports ofertats següents:
Licitadors
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL

Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel 93 206 09 30
Fax 93 206 09 31
ports.generalitat@gencat.cat
ports.gencat.cat

Oferta econòmica
€/sense IVA
216.042,62
224.823,27

El president informa als assistents que la Mesa continuarà reunida, en sessió privada, per
classificar les ofertes i determinar l’oferta amb millor relació qualitat preu. Comunica que el
resultat es publicarà en el perfil del contractant.
El personal aliè a la Mesa abandona la sala, i la Mesa, en sessió privada, classifica les ofertes
amb el resultat següent:
Prèviament s’ha comprovat que cap d’elles està incursa en valor anormal o desproporcionat.

CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL

Sobre B

Sobre C

Total

50
28,89

50
48,18

100
77,07

Vist el resultat de les ofertes presentades, i d’acord amb el que preve l’informe tècnic valoratiu
dels sobres B en relació al sistema constructiu proposat per CONSTRUCCIONES BOSCH
PASCUAL, SA, es manifesta que la proposta alternativa amb una membrana s’haurà de
descartar atès que aquesta alternativa ja es va valorar a la fase de redacció de projecte i es
va descartar per problemes de perforacions amb les gavines.
La Mesa de contractació, per unanimitat, acorda:
12-

Proposar com a oferta que ha obtingut la millor puntuació en relació a la millor qualitat
preu, la presentada per l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA.
Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a la empresa
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA, per un import de 216.042,62 euros, sense
IVA, una vegada hagi presentat la documentació que se li requereixi d’acord amb el que
preveu la clàusula 24 del PCA i l’article 150 de la LCSP, amb la següent prescripció:
-

En relació al sistema constructiu proposat, concretament, en quant a la proposta
alternativa amb una membrana, aquesta no podrà dur-se a terme atès que ja es va
valorar a la fase de redacció de projecte i es va descartar per problemes de
perforacions amb les gavines.

I, sense cap altra qüestió a tractar, el president declara closa la sessió i s’estén aquesta acta
que signen el president i la secretària en el lloc i data abans esmentats.

President

Secretària
CPISR-1 C
Daniela
Millet
Eades
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