Data d’actualització: 05/02/2018
Ajuntament de Mataró

ACTA DE SESSIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Núm.: 33/2017.
Caràcter: ordinària.
Data: 26 d’octubre de 2017
Horari: de les 09:00 hores a les 09:15
Lloc: Carreró, 13-15, 1r soterrani.
Hi assisteixen:
Sr. Juan Carlos Jerez, President
Sr. José Manuel López
Sra. Dolors Guillén
Sr. Francesc Teixidó
Sr. Juan Carlos C. Ferrando
Sr. Esteve Martínez
Sr. Josep Canal, Interventor de l’Ajuntament
Sra. Immaculada Pruna, Secretària
No han assistit:
Sra. Montse Morón
Sr. Juli Cuéllar
Sra. Mònica Lora
Sr. Manuel Monfort, Secretari General de l’Ajuntament
1.- Lectura i aprovació de l’acta del dia 10 d’octubre.
Llegida l’acta anterior, és aprovada pels assistents.
2.- Donar compte de l’informe del sobre 2 i obrir el sobre 3, del servei de formació per al
Cicle Mitjà de Manteniment de motors de vaixells d’esbarjo i instal·lacions portuàries de
l’Institut Miquel Biada (exp. 238/2017).
a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.
Segons informe de la Directora de l’Institut Miquel Biada de data 19/10/2017 es manifesta que
només es va presentar l’empresa Varador 2000, SA, i aquesta compleix tots els requisits tècnics
que es demanaven als plecs de clàusules.
b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que conte la oferta econòmica
presentada per l’empresa per optar al servei de formació per al Cicle Mitjà de Manteniment de
motors de vaixells d’esbarjo i instal·lacions portuàries de l’Institut Miquel Biada, amb el
següent resultat:
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PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa “Varador 2000, SA” que ofereix realitzar el
servei pels següents imports:

Al només presentar-se una oferta i ser considerada correcta, la Mesa proposa l’adjudicació
a l’esmentada empresa.
3.- Donar compte de l’informe del sobre 2 i obrir el sobre 3, de la licitació del projecte bàsic
i executiu dels treballs d’instal·lació de nous sistemes de seguretat vertical en diversos
equipaments municipals (exp. 221/2017).
a) S’informa de la puntuació obtinguda per cada una de les empreses, resultant de l’informe de
valoració de la proposta tècnica.

b) Es procedeix seguidament a l'obertura del Sobre núm. 3 que conte les ofertes econòmiques
presentades per les empreses per optar a la licitació del projecte bàsic i executiu dels treballs
d’instal·lació de nous sistemes de seguretat vertical en diversos equipaments municipals,
amb el següent resultat:
PLICA NÚM. 1: presentada per l’empresa Levelinstrukta, SL, que ofereix executar l’obra
per un import de 76.353,48 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte d’IVA, i que
comporta una baixa del 21% respecte del preu base de licitació.
PLICA NÚM. 2: presentada per l’empresa Proaltec Engineering Barcelona, que ofereix
executar l’obra per un import de 54.845,08 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en concepte
d’IVA, i que comporta una baixa del 43% respecte del preu base de licitació.
PLICA NÚM. 3: presentada per l’empresa Securman Proteccion en Altura, SL, que
ofereix executar l’obra per un import de 83.111,88 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en
concepte d’IVA, i que comporta una baixa del 14% respecte del preu base de licitació.
PLICA NÚM. 4: presentada per l’empresa Equanor Sistemas de Protección, SL, que
ofereix executar l’obra per un import de 79.253,00 €, al qual s’haurà d’aplicar un 21 % en
concepte d’IVA, i que comporta una baixa del 18% respecte del preu base de licitació.

I no havent més que preceptivament s'hagi de tractar, s'aixeca la present acta que després de llegida
en veu alta i donada conformitat signen el President i la Secretària de la Mesa.

El President,

La Secretària,

Juan Carlos Jerez Antequera

Immaculada Pruna Ribas

