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ACTA D’OBERTURA PROPOSTES ECONÓMIQUES

PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONCURS RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE PROJECT
MANAGEMENT, FASE PROJECTE I FASE OBRES, DE LES OBRES RELATIVES ALS APARCAMENTS
SOTERRATS A L’AVINGUDA DE LA VERGE DE MONTSERRAT ENTRE EL CARRER DE JAUME
CASANOVAS I LA CARRETERA DE LA MARINA DEL PRAT DE LLOBREGAT

En El Prat de Llobregat, en data 18 de març de 2016 amb l’objecte de donar compliment a allò
establert per l’article 83 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i les Instruccions Internes de Contractació
de l’entitat, es reuneix la Mesa de Contractació amb els següents assistents:
−
−
−
−

President: Rafael Duarte Molina, Vicepresident de Prat Espais, SLU.
Vocal: Alba Bou Jordà, Tinenta d'alcalde titular de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i Consellera
de Prat Espais, SLU
Vocal: Miquel Bagudanch Gené, Gerent de Prat Espais.
Vocal: Lluis Barba Boada, Coordinador dels Serveis d'Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament
del Prat de Llobregat

Desenvolupament de la sessió:
L’objecte de la present és deixar constància de tot allò actuat en relació amb l’obertura de les
proposicions econòmiques presentades pels licitadors.
Amb l’assistència dels licitadors, en primer lloc es procedeix a informar del resultat de l’examen de la
nova documentació aportada per les empreses que presentaven defectes subsanables, conforme allò
acordat en la sessió de Mesa de Contractació del passat dia 22 de desembre de 2015, resultant el
següent:
PRIMER.- EMPRESES QUE HAN SUBSANAT ELS DEFECTES MATERIALS ADVERTITS, DINS DEL TERMINI
ESTABLERT, I QUE RESTEN ADMESES DE LA FASE D’OBERTURA DE PROPOSICIONS:
-

ODC WORKS MANAGEMENT SERVICIES, S.L.

Comença l’acte d’obertura de proposicions donant lectura a l’anunci del contracte i procedint
seguidament al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb les dades que
figuren al registre de la oficines receptora.
Acte seguit, es dóna coneixement del nombre de proposicions rebudes i nombre de licitadors,
comprovant la presència dels sobres que contenen les seves ofertes en les mateixes condicions en
que van ser presentats.
Així mateix, es verifica que la documentació és correcta i s’adequa a les condicions i requisits que
s’exigeixen en el Plec de Bases per a l’adjudicació de la prestació.
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No havent sorgit discrepàncies entre les proposicions que obren en poder de la Mesa i les que es
dedueixen com presentades dels certificats estesos, ni havent-ne presentat dubtes sobre les
condicions de secret de la seva custòdia, el President de la Mesa manifesta el resultat de la
qualificació de la documentació administrativa presentada pels candidats, indicant els admesos, els
exclosos i les causes d’inadmissió dels mateixos, tot notificant l’esmentat resultat als assistents.
Abans de l’obertura de la primera proposició, la Secretària de la mesa convida als presents a
manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris, d’acord amb el
que disposa el Plec de clàusules administratives, les Instruccions Internes de Contractació. No es
planteja cap.
No havent més assumptes previs es procedeix a l’obertura de les proposicions i, en conseqüència, la
Mesa de Contractació deixa constància que:
El pressupost de licitació ascendeix a 207.500,00 € (IVA exclòs), amb el següent desglossament:
1 Fase assistència tècnica: Partida alçada a justificar com a resultat d’aplicar el preu unitari màxim
de 70 €/h, a la diferencia entre el preu ofertat total i l’import global i màxim del contracte.
2 Fase projecte 25.000 € abans d’IVA
3 Fase obra 182.500 € abans d’IVA
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa en concepte del PM en fase projecte i una
oferta a la baixa en concepte del PM en fase obra. La diferència entre els imports ofertats i el
pressupost de licitació configurarà una partida alçada a justificar pels serveis de la fase d’assistència
tècnica al preu hora ofertat com a millora.
L’import de les proposicions econòmiques presentades per les empreses licitadores és el que s’indica
a continuació:
EMPRESA LICITADORA

OFERTA
ABANS IVA

PREU
FASE
PROJECTE

PREU
OBRA

FASE

PREU
HORA
ASS.
TÈCNIC

AUDINGINTRAESA, S.A.
IDP,
INGENIERIA
Y
ARQUITECTURA IBERIA, SLU.
ACTIO PROJECT MANAGEMENT &
ENGINEERING, S.A.
INTEC, GESTIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS, S.L.
EPTISA, ENGINYERIA I SERVEIS,
S.A.
SGS TECNOS, S.A.
PROJECTS
&
FACILITES
MANAGEMENT, S.L.
MASTER PLAN, S.L.
PROQUIMPEX-IPP (UTE)
TEC- CUATRO, S.A.
ODC
WORKS
MANAGEMENT
SERVICES, S.L.

149.250,00€
127.680,00€

18.000,00€
23.880,00€

131.250,00€
103.800,00

45
43,10

159.775,00€

19.250,00€

140.525,00€

53,90

160.800,00€

22.500,00€

138.300,00€

55

161.277,00€

19.475,00€

141.802,00€

54,60

158.875,00€
147.013,45€

17.437,50€
20.277,76€

141.437,50€
126.735,99€

50,00
49,00

176.997,50€
161.800,00€
176.375,00€
169.112,50€

21.325,00€
19.500,00€
21.250,00€
23.125,00€

155.672,50€
142.300,00€
155.125,00€
147.987,50€

68,00
54,00
56,00
63,75
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S’ha observat un error material a la proposició d’ACTIO PROJECT MANAGEMENT &
ENGINEERING, S.A., que ha estat aclarit en aquest acte pel seu representant, i que no impossibilita
la seva admissió.
Sense cap més assumpte que tractar, es tanca la sessió,

Signat:

President

CEISR1 Prat
Espais
SLU
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