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INFORME DE VALORACIÓ DE L’OFERTA ADMESA A LA LICITACIÓ PER A LA
ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE PER AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT,
INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE NOVES TORRETES PEL
MOLL LIMA A MARINA DE BADALONA, S.A.

Un cop finalitzada la fase de negociació amb entrevista amb l’empresa participant,
Equiport S.L., en data 16 d’octubre de 2020 se la va requerir a presentar la seva
oferta definitiva abans del 20 d’octubre a les 14:00 h.
Avui, dia 19 d’octubre s’ha rebut aquesta oferta a través de la plataforma Vortal, en
relació al procediment negociat sense publicitat per a la contractació del
“Subministrament, instal·lació i posada en funcionament de noves torretes pel moll
Lima a Marina de Badalona, S.A.”.
En la seva virtut, s’emet el present informe:
I.- L’empresa que ha presentat oferta definitiva segons els punts tractats a la reunió
individual realitzada el 13 d’octubre és:
EQUIPORT S.L.
II.- La negociació realitzada es va centrar únicament en dos aspectes primordials,
l’oferta econòmica i el termini de posada en funcionament de les torretes, doncs els
detalls tècnics no tenien possibilitat de variació i el termini de garantia és el legal
d’un any sense possibilitat d’augment.

III.- Respecte al pressupost base de licitació per un import de 60.168.-€, IVA no
inclòs, Equiport va presentar oferta per un import de:
60.168,00.-€ (IVA no inclòs)
Degut a que actualment la producció de l’empresa constructora TALLY està en uns
nivells que els permeten realitzar un petit ajust, Equiport presenta un oferta definitiva
per un import de:
58.168,00.-€ (IVA no inclòs)
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IV.- Respecte al termini de posada en funcionament de les torretes que es va licitar,
Equiport va oferir un termini de:
6 setmanes
Degut al mateix motiu indicat en el punt anterior, Equiport presenta en la seva oferta
definitiva, un termini d’execució de:
5 setmanes

Amb la qual cosa, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa:
EQUIPORT S.L.

Badalona, 19 d’octubre de 2020

Javier Adame
Director de Gestió Portuària
Capità de Port

