RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE SERVEIS “ENSAYOS
HIDRODINÁMICOS 3D EN MODELO FÍSICO DE EVALUACIÓN DE REBASE Y PROPUESTA
DE SOLUCIONES DE PROTECCIÓN DE LA NUEVA TERMINAL MARÍTIMA DEL PUERTO DE
CIUDADELA”. Exp 30/09.
El 21/05/2009 es va ordenar l’inici de l’expedient de contractació per l’execució del contracte de
serveis “Ensayos hidrodinámicos 3d en modelo físico de evaluación de rebase y propuesta de
soluciones de protección de la nueva terminal marítima del puerto de Ciudadela”, procediment
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost de 69.600€ (IVA INCLÒS) i
un termini d’execució de 10 setmanes. El 21/05/2009 es va aprovar l’expedient, la despesa i els
plecs de clàusules administratives particulars.
El 27/05/2009 es va enviar la invitació per a l'execució del contracte de serveis a les empreses
següents: INSTITUTO DE HIDRODINÁMICA APLICADA, S.A; PROINTEC,S.A i SENER
INGENIERÍA Y SISTEMAS,S.A.
Conclòs el termini per presentar proposicions, totes les empreses convidades varen presentar
ofertes.
El 23/06/2009 es va procedir a la obertura dels sobres que contenien la documentació general i
i es van notificar les deficiències subsanables següents:
EMPRESA

INSTITUTO

DE

DEFICIENCIES A SUBSANAR

HIDRODINÁMICA

•

Declaració de subcontractes.

•

Declaració de subcontractes.

APLICADA, S.A.
PROINTEC,S.A.

Les empreses admeses varen presentar les ofertes següents:
Nº

EMPRESA LICITADORA

INSTITUTO

OFERTA ECONÓMICA

PLAZO

DE

1

HIDRODINÁMICA APLICADA,

67.280,00 €

7 semanas

2

S.A.
PROINTEC,S.A.
SENER
INGENIERÍA

69.600,00 €

10 semanas

69.600,00 €

10 semanas

3

SISTEMAS,S.A.

Y
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L'òrgan de contractació va acordar sol·licitar informe tècnic per a procedir a la valoració de les
ofertes presentades, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts als plecs de clàusules
administratives.
Atès l'informe tècnic emès el 08/07/09, on s'assenyala que “Por todo lo anterior, se propone como
adjudicatario del presente contrato a INSTITUTO DE HIDRODINÁMICA APLICADA S.A”.
Atès l'exposat, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Declarar adjudicatari provisional del procediment negociat sense publicitat i tramitació
ordinària, per a la contractació del contracte de serveis “Ensayos hidrodinámicos 3d en modelo
físico de evaluación de rebase y propuesta de soluciones de protección de la nueva terminal
marítima del puerto de Ciudadela” a INSTITUTO DE HIDRODINÁMICA APLICADA, S.A per un
termini de 7 setmanes i un import d’adjudicació de 67.280,00 €, IVA inclòs d’acord amb l’oferta
presentada.
Segon. Notificar el present acord als interessats fent-los saber que contra el mateix, es pot
interposar una reclamació prèvia a la via judicial civil davant Ports de les Illes Balears, d’acord
amb els articles 120 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant.
Palma, 9 de juliol de 2009
La Directora Gerent de Ports de les Illes Balears
Mónica Pozuelo Domínguez
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