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SEGONA FASE CONCURS PROJECTES

ACTA DE PROPOSTA ADJUDICACIÓ
Del Concurs de Projectes per a l’adjudicació del servei de Redacció de projecte i direcció de les
obres per a la promoció d’un conjunt residencial i social de més de 70 habitatges dotacionals i
protegits, local comercial, equipament administratiu i aparcament en les parcel·les 3D i 3B3, de
l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, amb criteris per a garantir la igualtat d’oportunitats
i la paritat de gènere en els grups de treball que desenvolupin el servei.
Reunits, a les 10.30 hores del dia 29 d’abril de 2022, a les dependències de PRAT ESPAIS, SLU., la
Mesa de Contractació designada en la licitació per a l’adjudicació del Contracte de
l’encapçalament, integrada pels següents membres:
President: Vanessa Muñoz Navarro, Gerent de Prat Espais, SLU
Vocal: Iñaki Rodríguez Alonso, Cap d’explotació de Prat Espais, SLU.
Vocal: Marta López Oliva, Cap d’administració de Prat Espais, SLU.
Vocal: David Ortega, de QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, SL., Project Management de la
promoció.
Secretaria de la Mesa de Contractació: Estela Moreno Pérez, Assessora Jurídica de Prat Espais,
SLU.
Es reuneixen amb el següent ordre de la sessió:
PRIMER.- Recepció de l’informe de valoració del sobre C pels serveis tècnics
SEGON.- Resultat de la valoració del sobre C
TERCER.- Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació
Amb caràcter previ, es resumeixen les condicions de la licitació:
Número d’expedient: 21-421-DOT1
Concurs de projectes (2a Fase)
Tramitació: Ordinària
Procediment: Concurs de Projectes
Regulació: Harmonitzada
Pressupost de licitació: 427.000,00 EUROS (ABANS IVA).
Data obertura propostes avaluables mitjançant
fórmula matemàtica: 08/04/22 a les 10.00h.
PRIMER.- A continuació, els membres de la Mesa de Contractació fan constar que es va rebre en
data 22 d’abril de 2022 i dintre del termini fixat, la resposta del licitador LIGHT WELLS GALORE, en
els termes de l’art. 149 LCSP, amb la justificació de la seva oferta, on explica les raons que li permet
executar els serveis objecte de contractació amb el baix nivell de preus ofertat.
Es va donar trasllat a l’òrgan de contractació de la justificació presentada pel licitador, i aquest ha
resolt, amb data 25 d’abril de 2022, tenir per degudament justificada la baixa del licitador i
acceptar l’oferta.
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SEGON.- Acceptada la justificació, es procedeix pels serveis tècnics a la valoració dels diversos
criteris que composen el sobre C, com es de veure del l’informe emès, amb el següent resultat:

TERCER.- En conseqüència, la puntuació total dels lemes en aquesta segona fase del concurs,
classificades per ordre decreixent, és la següent:
LEMA
COM A LA SEDA
TAMISATGE
LES TERRASSES DEL PRAT
LIGHT WELLS GALORE
CELOBERT 2022

PUNTUACIÓ SOBRE B

PUNTUACIÓ SOBRE C

69,00
57,00
50,00
39,00
16,00

29,4497
21,8549
23,5338
19,1480
19,9377

PUNTUACIÓ
TOTAL
98,4497
78,8549
73,5338
58,1480
35,9377

Vist els antecedents exposats, la Mesa de Contractació adopta el següent ACORD:
-Proposar a l’òrgan de contractació adjudicar al lema comalaseda@gmail.com, la contractació dels
serveis de Redacció de projecte i direcció de les obres per a la promoció d’un conjunt residencial i
social de més de 70 habitatges dotacionals i protegits, local comercial, equipament administratiu i
aparcament en les parcel·les 3D i 3B3, de l’ARE “Eixample Sud” del Prat de Llobregat, amb criteris
per a garantir la igualtat d’oportunitats i la paritat de gènere en els grups de treball que
desenvolupin el servei., per un import de 418.460,00€ més la quantitat de 87.876,60€ per l’IVA
(21%), és a dir, un total de 506.336,60€, d’acord amb la seva oferta i proposta tècnica, el plec tècnic
i de clàusules administratives i la resta de documentació que regeix el present procediment de
contractació.
-requerir a comalaseda@gmail.com, a fi de que aporti en un termini màxim de deu (10) dies i abans
de l’adjudicació del contracte, la documentació relacionada a la clàusula 15.2 del plec de clàusules
particulars, així com la garantia definitiva, que es podrà presentar en qualsevol de les formes
previstes al plec de clàusules particulars (clàusula 16).
Sense cap més assumpte que tractar es tanca la sessió.
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