Nota de premsa:
Barcelona, 4 de juny de 2018

LA ZAL PORT INICIA LA SEVA PLATAFORMA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA
➢ L'eina, que entra en servei en el present mes, permetrà la contractació per via electrònica de
tots els processos de licitació d'aquesta infraestructura logística.
CILSA - empresa participada pel Port de Barcelona i MERLIN Properties - i que gestiona la ZAL Port,
ha iniciat una plataforma electrònica de licitació pública amb l'objectiu de facilitar i donar major
rapidesa a la realització dels tràmits en matèria de contractació pública i d'acostar encara més
l'administració al ciutadà.
Aquesta nova iniciativa respon al continu treball de CILSA de modernitzar els procediments de gestió
interna de la ZAL Port i poder oferir sempre un servei de qualitat, eficaç i transparent, així com
avançar en l'administració electrònica. A més, sorgeix com una necessitat d'adaptació a la legislació
actual que imposa als òrgans de contractació l'obligació d'implementar el format electrònic en la
contractació pública.
CILSA entén aquesta obligació legal com una oportunitat de canvi, generadora de benefici tant per
als proveïdors com per a la pròpia administració: major comoditat en la tramitació, eliminació de
desplaçaments amb el corresponent estalvi de temps i diners, increment de la transparència, major
concurrència i participació del teixit empresarial regional i l'obertura del mercat i la possibilitat de
creixement que suposa poder interactuar amb entitats en altres àmbits geogràfics.
Presentació d'ofertes
A partir de juny de 2018 les empreses que vulguin participar en els processos de contractació pública
en CILSA - ZAL Port, hauran de presentar les seves ofertes de forma totalment electrònica a través
d'internet, a través de la seu de licitació electrònica de la ZAL Port:
https://community.vortal.biz/prodsts/users/login/index?skinname=cilsa
La plataforma s'ha contractat amb l'empresa VORTAL, proveïdor exclusiu en aquest servei, que
compta amb un suport permanent a licitadors i completament adaptada a la “Llei de Contractes del
Sector Públic".
Per facilitar el maneig d'aquesta nova eina, CILSA ha organitzat una jornada de formació per informar
sobre l'ús de la plataforma de licitació electrònica i facilitar les futures gestions la qual es realitzarà a
l'edifici Service Center, demà dimarts, 5 de juny de 2018 d'11.00 a 13.00 hores a la sala 1.
Addicionalment, per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest projecte que ha engegat, els
ciutadans i empreses podran contactar a través del telèfon 93 552 58 17 o a través de l'email
contratacion@zalport.com
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Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés de registre, els proveïdors podran contactar amb
el Servei d'Atenció al Client de VORTAL en el telèfon 902 02 02 90 de dilluns a divendres de 9h a 19h
o a través de l'email info@vortal.es.
Sobre CILSA- ZAL Port
CILSA (Centre Intermodal de Logística, S.A., S.M.E.) és la societat mercantil que gestiona la concessió portuària
de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL Port) del Port de Barcelona.
CILSA gestiona 239 hectàrees ubicades als municipis de Barcelona (69 ha.), del Prat de Llobregat (143 ha.) i del
Consorci de la Zona Franca (27 ha.), i ha construït directament fins avui a la ZAL Port un total de 467.931 m2 de
superfície bruta per lloguer (GLA) de naus logístiques, incloent-hi un edifici d’oficines d’10.328 de GLA m2
conegut com a Service Center. Així mateix, CILSA ha atorgat un dret de superfície a clients que han construït uns
178.433 m2 de naus, configurant un parc logístic de 646.364 m2, pioner a l’Estat espanyol.
La ZAL Port disposa de 452.200 m² de sòl net en total, sobre els quals poder construir 320.000 m² de noves
naus logístiques, que dóna resposta a qualsevol tipus de necessitat logística, aconseguint gairebé 1.000.000 m²
d'infraestructures logístiques de primer nivell quan estigui completament desenvolupada.
CILSA, ha liderat el desenvolupament, promoció i comercialització d'aquesta zona des de la seva fundació al
1992 i ha estat pionera en acció social i mediambiental. Referent en bones pràctiques, ha implantat el sistema
de gestió mediambiental ISO14001 amb la finalitat de comprometre's en un creixement respectuós i eficient i
compta també amb la distinció europea EMAS. En aquest sentit, recentment s'ha certificat en el sistema de
gestió energètica ISO 50001 fins a adherir-se al febrer del 2018 al Pacte de les Nacions Unides. Tot això, al
costat de la seva dimensió, oferta logística i flexibilitat, la converteixen en la plataforma logística de referència
del sector.
Segueix ZAL Port a:

www.zalport.com
@ZalPortBCN
Per a més informació:
Sara Martínez, Responsable Comercial ZAL Port – sara.martinez@zalport.com
Tel. 93 552 58 46
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