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.Ref.: RLP/cfm/mcc
Expedient: 8004330008-2021-0020752
Procediment: Obert simplificat
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: Estudi de l’informe de valoració dels criteris automàtics (Sobre únic) i proposta d’adjudicació
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ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia:
16 de febrer de 2022
Hora: 11:00 h
Lloc: Mesa celebrada a distància en la Sala virtual de Serveis Interns
Assistents:

President:

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

Diputat

delegat

de

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la
Corporació
Sr. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la
Corporació
Sra. Caridad Gil Palma, en substitució del 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 reuneix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XX del
Plec de clàusules administratives particulars.
Obert l’acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels
criteris d’adjudicació, emès pel cap de servei de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal I Territori, en data 4 de febrer de 2022, el
qual es transcriu parcialment a continuació:
1
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Elisabet Cabre Sole - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2022 a les 08:42:14 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 25/02/2022 a les 17:18:28

.

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 D9E5143B4E7B400B9BC7E3B6C3FE004F i data d'emissió 08/03/2022 a les 08:24:25

"Un cop revisada i valorada la documentació, les ofertes han obtingut la
següent puntuació sobre 10 punts
EMC

PHILAE

Tècnic
Inventari Camins

1

0

Tècnic
projectes ciclables

1,5

1,5

Oferta econòmica

3,16

4,5

Puntuació total

5,66

6

Segon.-L’oferta presentada per l’empresa Philae Ingeniería de Proyectos
SL, amb número de NIF B-62305248, ha obtingut la puntuació més alta
en la valoració de les ofertes del contracte de serveis per elaborar el
Projecte tècnic bàsic del Camí del Francolí, des de la desembocadura
(TM Tarragona) fins al Pont de Goi (TM Valls).
(...)»
La Mesa assumeix aquest informe el qual es publicarà juntament amb
aquesta acta en el Perfil de Contractant.
Per la qual cosa, la Mesa acorda:
- Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei
de redacció del Projecte tècnic bàsic del Camí del Francolí, des de la desembocadura (TM Tarragona) fins al Pont de Goi (TM Valls), a l’empresa
PHILAE INGENIERÍA DE PROYECTOS SL, per un import de 21.901 €
(IVA inclòs) 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 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l’article 150.1 de la LCSP que és el següent:
Núm. ordre
EMPRESA
1
PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS, SL
2
EMC ENGINYERIA I GESTIÓ DE PROJECTES
AMBIENTALS SL

PUNTUACIÓ
6
5,66

Seguidament el Sr. President dóna per finalitzat l’acte, a les 11:10 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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