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ACTA D’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIO INCLOSA EN EL SOBRE C
PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ 2017/02
DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÉCNICA DEL PROJECTE PROMINENT-MED DEL
CONSORCI DE LA RIBERA

A Algemesí, dilluns, 26 / juny / 2017

A la seu de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera a Algemesí, essent les 9 hores,
es constitueix la mesa de contractació presidida pel Sr. Òscar Navarro, President del
Consorci de la Ribera, com a vocals el Sr. Plàcid Madramany Sanchis, Director de
l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera i com a secretari el Sr. Jesús Ribes,
Secretari-Interventor del Consorci de la Ribera que dona fe de l’acte d’obertura
presentades al procediment negociat sense publicitat per a la contractació del servei
d’assistència tècnica del projecte PROMINENT MED.

Segons el punt novè del plec de condicions administratives es valorarà fins a un
màxim de 51 punts la oferta econòmica, calculant la puntuació de forma proporcional a
la baixa sobre el pressupost màxim que és de 35,800 € (IVA no inclòs).

De conformitat amb el plec de condicions administratives, director de l’àrea d’Energia
del Consorci de la Ribera dóna lectura del informe de les propostes econòmiques (o
sobre C) presentades per les empreses licitadores, amb el següent resultat:

PROPOSTA 1: Presentada per D. Anna Bettina Schaefer en representació
d’Ecoinstitut SCCL, pel preu de 33.500 euros, més el 21% de l’IVA 7.035 euros, essent
el total de 40.535 euros.

PROPOSTA 2: Presentada per D. Ibon Basterrechea Payan en representació d’Enerlis
TECHNOLOGY SL, pel preu de 35.084 euros, més el 21% de l’IVA 7.367,64 euros,
essent el total de 42.451,64 euros.
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Vista les ofertes presentades per les empreses, a la taula de baix, es mostra la
puntuació atorgada:
Valoració

de

la

proposta

econòmica (màxim 51 punts)
Ecoinstitut SCCL

51

Enerlis SL

48.7

Atès que es va publica l’anunci en la pàgina web del Consorci de la Ribera i es van
efectuar invitacions a tres empreses, havent-se presentat dins del termini els següents
licitadors: Ecoinstitut SCCL i Enerlis SL. Essent admeses totes les ofertes
presentades, una vegada feta l’esmena per part de la primera entitat de la
documentació requerida.

Per altra banda, anteriorment es va obrir la documentació tècnica o sobre B, amb la
puntuació de la qual es mostra a continuació:
Criteris de valoració tècnics
a. Caràcter
innovador
CPTI

b.
Qualitat
tècnica

c.
Coordinació
del projecte

d.
Execució
de l'acció

TOTAL

Ecoinstitut SCCL

6

16

4

8.4

34.4

Enerlis SL

8

16

5

11.2

40.2
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Vist el resultat de sumar la puntuació atorgada per la mesa d’acord als criteris tècnics i
econòmics, dóna el següent resultat :
Criteris de valoració

Valoració econòmica

TOTAL

51
48,7

85,4
88,9

tècnica
Ecoinstitut SCCL
Enerlis SL

34,4
40,2

Atès que l’òrgan competent per a efectuar la present contractació i tramitar l’expedient
amb conformitat amb la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del Sector Públic, serà el President del Consorci de la Ribera,
se efectua proposta perquè per l’òrgan competent s’adopte la resolució de classificació
d’ofertes i requeriment al licitador que ha obtingut la millor puntuació (Enerlis, S.L.)

El President de la mesa

Óscar Navarro Torres

El Secretari de la Mesa

Jesús Ribes Feliu

Plàcid Madramany Sanchis

Director de l’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera

