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Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Ref.: RLP/eec
Expedient: 8004330008-2018-0008128
Contracte: Subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de
reparació de paviments de camins municipals.
Procediment: Obert simplificat abreujat
Assumpte: Obertura del sobre ÚNIC, valoració de les ofertes i proposta
d'adjudicació.

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
Hora:
Lloc:

22 d'agost de 2018
11:25 h
Sala Santiago Costa

Assistents
President:

Il·ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra, diputat
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

delegat

Vocals:

Sra. Maite Velayos Esplugas, secretària general accidental

de

Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor general

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=96422728-9476-4e52-a447-d333aaf241d4

Sr. Òscar Fresquet Ferrero, cap de secció de Conservació
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions
Secretària:

Sra. Esther Esteve Candalija cap d'unitat administrativa de
coordinació de l'Oficina de Contractació

En el Palau de la Diputació de Tarragona, en data i hora a dalt indicades, es
constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’apartat 8 del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives particulars, per tal
d'efectuar l'obertura del sobre únic presentat electrònicament per l’únic licitador
que ha concorregut a la licitació, l'empresa PROBISA PRODUCTOS
BITUMINOSOS, SLU.
La secretària de la mesa signa electrònicament el document de sol·licitud
d'obertura del sobre electrònic per tal de poder accedir a la documentació de
l'oferta.
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La Mesa examina la documentació inclosa en el sobre i constata que és correcta
i acorda admetre a l'empresa a la licitació.
L'oferta econòmica presentada és la següent:
Núm.
plica
1

Proposta econòmica
Preu unitari
(IVA exclòs)

Licitador
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.

329,00 €/Tn

A la vista del resultat, la Mesa, en la mateixa sessió, procedeix a valorar l'oferta
econòmica d’acord amb l’únic criteri de valoració avaluable de forma automàtica
establert a l’apartat 8 del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu a continuació:
“Oferta econòmica fins a 10 punts
S'atorgarà la puntuació segons la següent fórmula:
Puntuació oferta = (10 x oferta més baixa) / oferta que es valora"
De l’aplicació de la fórmula anterior resulta la següent puntuació:
Núm.
plica
1

Licitador

Puntuació

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.

10 punts
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Per la qual cosa, la Mesa acorda:
Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de
paviments de camins municipals a favor de l’empresa PROBISA PRODUCTOS
BITUMINOSOS S.L.U. (plica 1), per un import màxim de 27.951,00 € (IVA inclòs)
i pel preu unitari ofertat de 329 €/Tn (IVA exclòs), per resultar ser l'oferta que ha
obtingut millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a
què es refereixen els articles 159.4 i 150.2 de la Llei de contractes des sector
públic.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca l'acte a les 11:45 hores,
del dia i en el lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc aquesta
acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada signada pel president
de la Mesa.
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