.Serveis Interns
.Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/ecs/mcc
Expedient: 8004330008-2021-0020752
Contracte: Servei de redacció del Projecte tècnic bàsic del Camí del Francolí, des de la desembocadura (TM Tarragona) fins al Pont de Goi (TM Valls).

Assumpte: Obertura del sobre únic

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia:
Hora:
Lloc:

26 de gener de 2022
11:10 h
Mesa celebrada a distància en la Sala virtual de Serveis Interns

Assistents:

President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació
Sr. Josep Ma. Prunera, cap del Servei de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal I Territori.
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions

Secretària:

Sra. Elisabeth Cabré Solé, tècnica de Contractació

També assisteix per donar suport tècnic a la sessió la senyora Maria Caceres
Carreras, auxiliar administrativa de gestió de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Es constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’annex XX del Plec
de clàusules administratives particulars.
Dins del termini de licitació s’han presentat dos (2) licitadors. Tots els licitadors
consten inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Núm.
Plica

1

Registre
Licitadors

LICITADORS

PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, SL

RELI

Grup empresarial ( X ) NO ( ) SI

2

EMC
ENGINYERIA
I
GESTIÓ
PROJECTES AMBIENTALS, SL

DE
RELI
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Grup empresarial ( X ) NO ( ) SI,
Es procedeix a l’obertura del sobre Únic i es comprova que les 2 pliques
contenen la documentació administrativa de conformitat amb els requeriments
exigits al plec de clàusules administratives particulars, i s'acorda admetre-les a la
licitació.
Seguidament es comprova la documentació presentada per la valoració dels
criteris automàtics:

CRITERIS AUTOMÀTICS

Núm
Plica

L I C I T A D O R

a. Disponibilitat d’un tècnic addicional que pugui acreditar
com a mínim 2 inventaris de camins rurals o de senders
en àmbits comarcals o municipals. (1,0 punt)
b. Disponibilitat d’un tècnic addicional, amb experiència
prèvia en projectes relacionats en camins ciclables.
(màxim de 4,5 punts.)
c. Oferta econòmica (màxim de 4,5 punts )

a. Sí, documentació pendent de valorar
1

2

PHILAE INGENIERIA DE
PROYECTOS, SL

EMC ENGINYERIA
GESTIÓ
DE PROJECTES
AMBIENTALS
SL

I

b. Sí, documentació pendent de valorar
c. 18.100,00 € (IVA exclòs)

a. Sí, documentació pendent de valorar
b. Sí, documentació pendent de valorar
c. 19.100,00 € (IVA exclòs)

La mesa identifica un error material en la redacció en lletres de l'oferta
econòmica de l'empresa Philae Ingenieria de Proyectos, SL., que per la seva
incongruència, es considera que l'oferta correcta és la numèrica.
La mesa acorda demanar al responsable del contracte que examini i valori la
documentació presentada per les empreses, d’acord amb els criteris establerts
en l'Annex XIII del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament el
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Sr. President dóna per finalitzat l’acte, a les 11:45 h, 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 aprovada amb la signatura electrònica del
president de la Mesa.
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