ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 3 AMB LES PROPOSICIONS
ECONÒMIQUES DE LA LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT NÚM. 2017/4S08
PER REALITZAR ELS TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE LA MAQUINARIA DE
L’APARCAMENT LA VILA.
A Sant Adrià de Besòs, essent les 11:05 hores del dia 20 de juliol de 2018, es constitueix la
mesa per a procedir a l’obertura dels sobres núm. 3 de les empreses licitadores al procediment
obert núm. 2017/4S08, a la secció de Secretaria a la sisena planta de l’Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs, formada pels assistents següents:
•

Membres de la Mesa de Contractació:
-Cristóbal Ferre Anaya, Gerent d’EUSAB, SAU i President de la Mesa.
-Josep Reverendo Carbonell, Secretari de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, del
Consell d’Administració de la societat i de la Mesa de Contractació.

•

Membre de la Comissió Tècnica:
-Joan Casas Ortega, Cap d’Administració d’EUSAB, SAU.

Que segons s’indica al Plec de Clàusules Administratives i Tècniques Particulars del 14 de
desembre de 2017, que va ser aprovat mitjançant el decret de la Vicepresidenta i Consellera
Delegada d’EUSAB del dia 12-02-18, i va estar publicat al BOPB el 06-03-18.
Que amb la finalitat d’obrir les proposicions presentades dins del termini finalitzat el 21-03-18 a
las 13:00 hores, per concórrer a la licitació del procediment obert per realitzar els treballs de
substitució de la Maquinaria de l’Aparcament La Vila.
Als actes del dia 05-04-18 es van obrir els sobres núm. 1 i 2 de les tres empreses licitadores.
Que un cop revisada tota la documentació general i tècnica després de diverses sessions de
treball, els membres de la Comissió Tècnica varen emetre un Informe Tècnic amb data
10-07-18 el qual es va fer públic a tots els membres de la Mesa de Contractació, els quals van
aprovar-lo definitivament el dia 16-07-18.
En aquest informe s’especifica el resultat de les valoracions tècniques obtingudes pels
licitadors sobre un total màxim de 45 punts establerts, que es detallen a continuació:
N
Ú
M

NOM EMPRESA:

Punts màxims segons
plec de clàusules 6.2:

1
2
3

BYMAR-PARK
SUMIPAR
CAME-PARKARE

6.2.1.1
Temps
d’instal·lació
completa
5,00

6.2.1.2
Temps de
resposta

6.2.1.4
Altres
millores
tècniques
30,00

TOTAL
PUNTS
TÈCNICS

5,00

6.2.1.3
Pla operatiu
de prevenció i
manteniment
5,00

5,00
0,57
1,43

2,75
2,00
5,00

5,00
1,64
3,55

17,20
12,42
5,17

29,95
16,63
15,15

1

45,00

També, segons l’establert al punt 6.1 del plec de clàusules, es va informar a les tres empreses
licitadores, de la convocatòria per a celebrar avui el present acte d’obertura dels sobres núm. 3
amb les proposicions econòmiques, perquè hi poguessin assistir en el cas d’estar interessats.
Així dons, també hi assisteixen els representants de les empreses licitadores indicades a
continuació:
-

SUMIPAR

-

CAME-PARKARE

A continuació, s’informa als assistents dels resultats dels punts tècnics obtinguts per cada
licitador, segons detall en quadre anterior.
I seguidament, es procedeix a l’obertura dels sobres número 3 de les tres ofertes rebudes, amb
les propostes de les següents empreses e imports oferts detallats a continuació:

OFERTA
NÚMERO

EMPRESAS
LICITADORAS

SOBRE NÚM. 3
Proposta econòmica
Import Anual
Base Imposable

1
2
3

BYMAR-PARK
SUMIPAR
CAME-PARKARE

93.750,00
112.410,00
94.000,00

S’informa que, aquestes propostes econòmiques seran valorades de forma automàtica, segons
estableix el plec de clàusules.
Que els antecedents i documentació corresponent passen a dictamen dels membres de la
Comissió Tècnica.
Que un cop signada la present acta, s’enviarà copia a les empreses licitadores i es publicarà a
la pagina web.
Seguidament es realitzarà un informe tècnic final, incloent totes les valoracions tècniques i
econòmiques que es presentaran a l’aprovació definitiva de la Mesa de Contractació, i
posteriorment s’informarà del resultat als licitadors i es publicarà en la pagina web.
El Secretari de la Mesa dona per finalitzat el present acte a les 11:15 hores.
De tot això s’aixeca aquesta ACTA, que es llegeix de viva veu i es signada per els assistents
membres de la Mesa de Contractació i de la Comissió Tècnica.

Joan Casas Ortega
Membre Comissió Tècnica i
Cap d’Administració d’EUSAB,SAU

Cristóbal Ferre Anaya
President Mesa Contractació
i Gerent d’EUSAB, SAU
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Josep Reverendo Carbonell
Secretari Mesa Contractació i
de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

