Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21001614

ACTA II D’OBERTURA I PROPOSTA VALORADA AUTOMÀTICAMENT

A les 9:00 del dia 29 de setembre del 2021 es reuneix de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Obres de millora en dos zones concretes de l’edifici principal del Passeig de la
Zona Franca 56-66 de Barcelona
Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sra. Cruz Montserrat Pérez Garcia, directora de Serveis de Gestió
Econòmica de la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. Maribel Fernández Galera, per delegació del Secretari
General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sra. Roser Crivellé i Yuste, Directora de Logística i Manteniment de
la Gerència de Recursos.
La Cap de la Secció de Logística de la Gerència de Recursos, Sra.
Sònia Lobaco Poyatos
Sra. Lurdes Padró Mir, del departament de Contractació, qui actua
com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
No es convoquen les empreses licitadores atès que en la clàusula 12 del Plec
administratiu s’especifica que no serà necessari acte públic.
La secretària informa que s’han presentat les proposicions de les empreses següents:
B6589147
B65449183
B65887184

Serveis Integrals 360 Plus, SL
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
TEISER MANTENIMENTS S.L

B62792783
A60514643

MIATEC INNOVA, SL
OBRES I CONTRACTES PENTA SA

Tot seguit, la Secretària comunica que per acord de la mesa de contractació, es va
requerir a l’empresa IZIER INGENERIA Y ECONOMIA perquè aportés el fitxer
(doc078661- ANNEX 2 PROPOSTA ECONÓMICA signat ) que estava en mal estat.
En data 24 de setembre del 2021 es va procedir a rebre per part d’aquesta empresa el
fitxer esmentat en el qual consta que la data electrònica és anterior a la data i hora del
final de presentació ofertes.

Les propostes ofertades per les empreses licitadores són les següents:

Empreses
Serveis Integrals 360 Plus, SL
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
MIATEC INNOVA, SL
TEISER MANTENIMENTS S.L.

Import
sense IVA
191.017,39 €
188.828,66 €
198.802,01 €
220.521,74 €
210.526,23 €

D’altra banda, es comprova que l’oferta econòmica presentada per les empreses IZER
INGENERIA Y ECONOMIA i Serveis Integrals 360 Plus SL. incorren en presumpció d’
anormalitat, d’acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules particulars que regeix la
licitació.
S’encarrega a la secretària de la Mesa que realitzi a les empreses licitadores els
requeriments corresponents.
La mesa procedeix a encarregar l’elaboració de l’informe al tècnic corresponent.
.
Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la president en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Maria Lourdes Padro Mir, Lletrada, el dia 04/10/2021 a les 14:18, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 04/10/2021 a les 18:38, que informa.

