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Ref.: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2019-0002576
Contracte: Subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de paviments de
camins municipals
Assumpte: Qualificació de la documentació administrativa, obertura dels sobres de criteris
avaluables en base amb criteris automàtics i proposta adjudicació.

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia:
15 de maig de 2019
Hora: 11:00 h
Lloc: Sala Julio Antonio
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 446F10E9F6E7405BB5AC1D41F1C6B0D3 i data d'emissió 24/05/2019 a les 11:56:39

Codi de verificació: 39f064cf-88dd-4d3e-bc61-1848ae139a4f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=39f064cf-88dd-4d3e-bc61-1848ae139a4f

Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Assistents:

President:

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

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la
Corporació
Sr. Manuel Peralta Cuadrado, en substitució de l’interventor
general de la Corporació
Sr. Jaume Vidal González, Cap de l’Àrea del Servei
d’Assistència al Territori
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

Secretària:

Sra. Marisa Isaac Juárez, cap de servei Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions.

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’annex XIX
del Plec de clàusules administratives particulars, per tal d’examinar la
documentació administrativa aportada pels dos licitadors presentats, que
són els següent:
Plica núm.
1

Licitador
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

2

SORIGUÉ, S.A.U.

La Mesa examina la documentació i constata que la documentació
presentada és correcta i acorda admetre’ls a la licitació.
1

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2019 a les 11:57:30, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 17/05/2019 a les 14:03:59,
Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2019 a les 11:27:49, CPISR-1 C Manuel Peralta Cuadrado - DNI ** el dia 21/05/2019 a les 12:21:59, CPISR-1 C Mari

Signat per: Núria Santos Ariño - DNI 39882268S
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:37:34
Comentari: Diligència per fer constar que el document original s'ha signat al Gestor
Documental

Signat per: Pilar Casellas Miró
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:38:23

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Núm.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 446F10E9F6E7405BB5AC1D41F1C6B0D3 i data d'emissió 24/05/2019 a les 11:56:39

Codi de verificació: 39f064cf-88dd-4d3e-bc61-1848ae139a4f
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=39f064cf-88dd-4d3e-bc61-1848ae139a4f

A continuació, en acte públic, es procedeix a l'obertura del sobre 3 dels
licitadors acceptats, que conté la documentació tècnica i proposició
econòmica, amb el resultat següent:

1

2

L I C I T A D O R

PROBISA
BITUMINOSOS S.L.U

Oferta econòmica, fins a 10 punts (IVA
exclòs):
1. Subministrament a planta d’emulsió
catiònica tipus C65B2 TRG.
2. Subministrament a planta d’emulsió
catiònica modificada tipus C65B2 TRG.
3. Transport a obra amb nodrissa i
emmagatzematge fins a la finalització
d’obra.

1.

324,00 €

PRODUCTOS 2.

373,00 €

3.

16,00 €

1.

314,80 €

2.

363,80 €

3.

16,00 €

SORIGUÉ, S.A.U.

A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió procedeix a valorar la
oferta econòmica d’acord amb els criteris de valoració avaluable de forma
automàtica establert en l’Annex XII del Plec de clàusules administratives
particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot seguit:
“El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica, i s'aplicarà la fórmula
següent per obtenir la puntuació, en base a l'oferta de l'import total estimat del
subministrament ofertat per cada contractista, amb la que es vol aconseguir la
millor oferta:
Puntuació = (10 * oferta més baixa) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 10 punts. L’oferta més baixa ha
de rebre 10 punts. La resta d’ofertes s’obtindran aplicant la fórmula indicada”

De l’aplicació de la fórmula s’obté la puntuació següent:
Plica
núm.
1
2

Puntuació

Empresa
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U
SORIGUÉ, S.A.U.

9,74
10

2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2019 a les 11:57:30, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 17/05/2019 a les 14:03:59,
Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2019 a les 11:27:49, CPISR-1 C Manuel Peralta Cuadrado - DNI ** el dia 21/05/2019 a les 12:21:59, CPISR-1 C Mari

Signat per: Núria Santos Ariño - DNI 39882268S
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:37:34
Comentari: Diligència per fer constar que el document original s'ha signat al Gestor
Documental

Signat per: Pilar Casellas Miró
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:38:23
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- 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 l’empresa SORIGUÉ, S.A.U, (plica 2),
per un import màxim de 132.858,00 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris
ofertats, per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article
150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l’article 150.2 LCSP és el següent:
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Per la qual cosa, la Mesa acorda:

Núm.
ordre

Empresa

Puntuació

1
2

2. SORIGUÉ, S.A.U
1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

10
9,74

I sense més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca l'acte a les 11.10
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 per tots els membres de la Mesa assistents.

3

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 17/05/2019 a les 11:57:30, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 17/05/2019 a les 14:03:59,
Jaume Vidal González - DNI ** (SIG) el dia 21/05/2019 a les 11:27:49, CPISR-1 C Manuel Peralta Cuadrado - DNI ** el dia 21/05/2019 a les 12:21:59, CPISR-1 C Mari

Signat per: Núria Santos Ariño - DNI 39882268S
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:37:34
Comentari: Diligència per fer constar que el document original s'ha signat al Gestor
Documental

Signat per: Pilar Casellas Miró
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 24-05-2019 12:38:23

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/

