RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL “CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
DE MATERIAL ANTICONTAMINACIÓ ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE PORTS DE LES
ILLES BALEARS” EXP. 27/08
El 4/09/2008 es va ordenar l’inici de l’expedient de contractació per l’execució del “Contracte de
subministrament de material anticontaminació als ports de gestió directa de Ports de les Illes
Balears”, en procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost de 40.600€ i un
termini d’execució fins l'esgotament del pressupost. El 16/09/2008 es va aprovar l’expedient, la
despesa i els plecs de clàusules administratives particulars.
Durant el termini previst a l’anunci de convocatòria es van presentar dues ofertes: UTILPORT GR,
SL i RIUDEL, SA.
El 21/10/08 es va constituir la Mesa de Contractació, d’acord amb els Plecs de clàusules
administratives particulars i va procedir a l'obertura del sobre 1, el qual comprenia la
documentació general, concedint-se un termini de subsanació de 3 dies laborables a RIUDEL, SA
en relació a la documentació presentada de manera incorrecta o insuficient.
El 4/11/08 la Mesa de Contractació va comprovar la documentació presentada per esmenar les
deficiències reflectides a l’acta de 21/10/2008, i atesos els documents, va acordar elevar a l’òrgan
de contractació considerar per esmentades totes les deficiències. Així mateix, es va procedir a
l'obertura del sobre 4, relatiu a les millores mediambientals, i va acordar sol·licitar informe tècnic
de valoració del sobre 4, relatiu als criteris no avaluables mitjançant fórmules.
L’informe tècnic emès el 13/11/2008 respecte dels documents del sobre 4, conté el resultat
següent: UTILPORT GR, S.L.: 5 punts, i RIUDEL, SA: 6 punts.
El 14/11/08 es va reunir la Mesa de Contractació la qual va donar lectura del quadre resum
relatiu al resultat de l’avaluació del sobre 4 i va procedir a l'obertura del sobre 2 (proposició
econòmica) i del sobre 3 (proposició tècnica), amb el resultat següent:

Nº

EMPRESA LICITADORA

OFERTA ECONÓMICA (SIN IVA)

PLAZO DE ENTREGA

Barreras abs.......................................524 €
Hojas absorbentes................................98 €
Rollos absorbentes...............................85 €
1

UTILPORT GR, S.L.

Colectores..........................................694 €
Tubulares abs.......................................45 €

De 24 a 48 horas

Polvo granulado...................................12 €
Tubulares menos 10 cm........................57 €
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Barreras abs.....................................430 €
Hojas absorbentes..............................82 €
Rollos absorbentes.............................74 €
2

RIUDEL, S.A.

Colectores..................................517,65 €
Tubulares abs...................................116 €

48 horas, 24 horas en
caso de urgencia

Polvo granulado..............................9,20 €
Tubulares menos 10 cm......................60 €

La Mesa de Contractació va acordar sol·licitar informe tècnic respecte dels sobres 2 (proposta
econòmica) i 3 (termini d’execució), relatius als criteris avaluables mitjançant fórmules.
L'informe tècnic emès el 20/11/2008 conté el quadre resum següent:
OFERTES PER AL CONCURS DEL CONTRACTE DE “SUBMINSTRES DE MATERIAL ANTICONTAMINACIÓ
PER ALS PORTS DE GESTIÓ DIRECTA DE PORTS DE LES ILLES BALEARS”.
RESUM

MILLORES TOTAL
OFERTA PLAÇ
ECONOMI D'ENTRE
CA
GA

PUNTUACIÓN MÁX.

70

15

15

100

RIUDEL, S.A

64,67

10

6

80,67

UTILPORT GR, S.L

20,24

10

5

35,24

L’informe de 20/11/2008 esmentat assenyala que “vistes les valoracions efectuades, es proposa
l'adjudicació del contracte a RIUDEL, S.A, amb un pressupost de 40.600€ (IVA inclòs)”.
La Mesa de contractació reunida el 21/11/2008 acordà proposar l’adjudicació del contracte a
RIUDEL, SA, per executar el contracte de subministrament de material anticontaminació per als
ports de gestió directa de Ports de les Illes Balears, per un pressupost total de 40.600 € i un
termini d’execució fins esgotar pressupost, d’acord amb l’oferta presentada i amb les condicions
establertes als plecs de clàusules administratives particulars i als plecs de prescripcions tècniques.
Atès l'exposat, i en virtut del article 15 h) del decret 134/2005 de 28 de desembre, d'aprovació
dels Estatuts de Ports de les Illes Balears, dict la següent,
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RESOLUCIÓ
Primer. Considerar esmenades les deficiències reflectides a l’Acta de la Mesa de Contractació de
21/10/2008.
Segon. Declarar adjudicatari provisional del procediment obert i tramitació ordinària, pel
“Contracte de subministrament de material anticontaminació als ports de gestió directa de Ports
de les Illes Balears”, a l’empresa RIUDEL S.A, per un pressupost total de 40.600 €, IVA INCLÒS i
un termini d’execució fins esgotar pressupost, d’acord amb l’oferta presentada i amb les
condicions establertes als plecs de clàusules administratives particulars i als plecs de
prescripcions tècniques.
Tercer. Notificar la present resolució als interessats, fent-los saber que contra la mateixa, es pot
interposar potestativament recurs especial en matèria de contractació, davant l’òrgan de
contractació o directament davant la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, conforme
a l'article 66 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en el termini d'un mes. Aquest termini es contarà des de l'endemà a la notificació
de la present resolució.
Quart. Ordenar la publicació de la present resolució posant en coneixement general la present
adjudicació provisional al perfil del contractant, d'acord amb el que disposa l'article 135.3 de la
LCSP.
Palma, 24 de novembre de 2008
La directora gerent de Ports
Mónica Pozuelo Domínguez
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