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ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES DE LES OFERTES PRESENTADES AL CONCURS PÚBLIC 

CONVOCAT PER NOUS ESPAIS TORRENT S.A. PER A LA CONTRACTACIÓ PER CONSURS PÚBLIC, 

PROCEDIMENT OBERT SUPER-SIMPLIFICAT, OBRES  INSTALACIÓ ASCENSOR I ALTRES 

COMPLEMENTÁRIES OFICINES CENTRALS DE NOUS ESPAIS TORRENT S.A. 

Data 20 ABRIL 2021  Hora: 13:00 H    Expte. 05.54/1159.01/01/01/21 

 En les oficines de Nous Espais Torrent, S.A. en el lloc i dia abans assenyalat i fixtat a la publicació 

del plecs al PLACE en data 15/03/21, es constitueix l’Òrgan Tècnic de Contractació composat per:  

Sr. Conseller Delegat de la Societat D. Francisco J. Arnau Roig President 
Sr. Cap de la Unitat d’Edificació (per 
delegació de la Sr. Secretari del Consell d’ 
administració Sr. Severino Yago Torrent) 

D. Daniel Sancho Puig Vocal 

Sra. Directora d’Administració 
 

Da. Soledad Expósito Faubel Vocal 

Sra. Directora d’Edificació Da. Cristina Oltra Llácer Secretaria 

 

 Escomença la sessió resultant: 

1º.- Que han presentat oferta al concurs objecte d’aquest acte amb el pressupost de licitació que s’indica, 

les següents empreses i persones físiques: 

Núm.  Nom  

1 ARPE TECNE S.L. 

2 INTEGRAVAL ORTUS S.L. 

3 BIOFOR ENERGIA S.L. 

4  RANDE AIC S.L. 

5  ZARDOYA OTIS S.A. 

6 ASCENSORES FAIN S.A. 

7 SERVIAL S.L. 

8 AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L. 

9 ELEDEGE CIVIL E INDUSTRIAL S.L. 

10 LLOP PROYECTOS INTEGRALS S.L. 

11 KARLA BIBIANA GUTIERREZ ROJAS 

12 SERRAZAR S.L. 

13 VICTOR TORMO S.L. 

Pressupost de licitació TOTAL  TOTAL IVA INCLÒS 

79.875’18 € anuals 16.773’79 € 96.648’97 € 

 
 
2º.- Vist el quadre fet per la responsable de recepció de pliques de la societat, es constata que les 
proposicions noms. 11, 12 i 13 no han segueix allò que disposa la “Condició 8.2 Presentació de proposicions del plec: 
“cada licitador només podrà presentar una proposició en el termini establit a aquest efecte i únicament en el Registre General de 
Presentació de l’entitat (plaça Major,31 de Torrent en horari de dilluns a divendres, de 9’00 h. A 13’00h. des d’on se li entregarà 
justificant de la presentació de l’oferta dins del termini i en la forma escaient, sent excloses les proposicions rebudes amb data posterior 
i hora assenyalats per a la presentació de proposicions en la forma indicada” 
 
La plica núm. 11 va ser presentada per oficina del servei de correus a Betxí, tenint a l’exped. la justificació 
de la presentació però sense que haja arribat encara la mateixa. Les pliques noms. 12 i 13 varen ser 
presentades al registre general de l’ajuntament de torrent, la qual cosa no es correcta a tenor de la transcrita 
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condició 8.2 dels  plecs. Per eixos motius les proposicions núm. 11, 12 i 13 deuen ser excloses del 
procediment i la documentació d’eixes pliques serà remesa a les seues signataris. 
Així l’acorda per unanimitat l’òrgan tècnic de contractació, el que serà notificat a aquestes empreses 
practicant devolució del sobre únic presentat sense obrir. De tot el que es deixarà constància a l’expedient. 
 
3º.- Es procedeix a l’obertura de la documentació nomenada “ Sobre nº UN (ÚNIC) Títol: Procediment 
d’adjudicació del contracte d’auditoria” de la resta de proposicions, las noms. 1 a 10 que son les admeses 
inicialment.  
 
El senyor President de l’òrgan tècnic procedeix llegint en veu alta la proposta econòmica presentada que 
es la següent: 
 

NUM. LICITADOR  B.I. IVA  TOTAL OFERTAT  

1 ARPE TECNE S.L. 79.835,08 €      96.600,45 €   

2 INTEGRAVAL ORTUS S.L. 72.957,99 €      88.279,17 €   

3 BIOFOR ENERGIA S.L. 76.854,65 €      92.994,13 €   

4 RANDE AIC S.L. 69.450,00 €      84.034,50 €   

5 ZARDOYA OTIS S.A. 79.650,00 €      96.376,50 €   

6 ASCENSORES FAIN S.A. 79.875,18 €      96.648,97 €   

7 SERVIAL S.L. 76.613,33 €      92.702,13 €   

8 AC2 OBRAS Y SERVICIOS S.L. 63.380,00 €      76.689,80 €   

9 ELEDEGE CIVIL E INDUSTRIAL S.L. 69.491,40 €      84.084,60 €   

10 LLOP PROYECTOS INTEGRALS S.L. 74.243,98 €      89.835,22 €   

 Després de la lectura de les ofertes finalitza l’acte, alçant-se la present acta que s’aprova al mateix 

moment de la seua signatura i que serà publicada en atenció a allò que disposa l’estipulació 10.1 del plec 

en el perfil del contractant i al PLACE.  

 El següent tràmit procedimental és la qualificació de la documentació presentada i la confecció 

de l’informe de valoració corresponent, tenint en compte els criteris de valoració i adjudicació fixats en 

el plec de condicions i clàusules complementàries.  

 Fitxat l’ordre d’adjudicació resultant de l’informe de valoració, es requerirà a l’adjudicatari millor 

posicionat per a que aporti la documentació a que fa referència el plec a fi de que es resolgui la adjudicació, 

signar el contracte i escomençar les obres. Resultat de tot allò es publicarà en la Plataforma de Contratación 

del Estado i en la web de la societat, per a coneixement general, en compliment d’allò que estableix la ley 

de contratos del sector público i els plecs d’aquesta contractació. 

 L’acte es dona per finalitzat a les 13:30 HORES. 

SIGNATURES: ÒRGAN TÈCNIC DE CONTRACTACIÓ 

PRESIDENT           VOCAL      VOCAL     SECRETARIA 

 

 

Francisco J. Arnau Roig   Soledad Expósito Faubel   Daniel Sancho Puig    Cristina Oltra Llácer 
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