Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments

Ref.: RLP/ecs/pcm
Expedient: 8004330008-2021-0005912
Procediment: Obert
Assumpte: Mesa de valoració del sobre 3 i proposta d'adjudicació.
Contracte: Servei d'arranjament i millora de la Tarraco Arena, propietat de la Diputació de
Tarragona

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 B4E0CDC1BF3245FA8C929F2D7BC0CEEB i data d'emissió 09/03/2022 a les 12:00:58

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia: 2 de març de 2022
Hora: 11:31 h
Lloc: Sessió de la Mesa celebrada a distància a 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. Albert Gomez Masdeu, cap de Projecte de supervisió
tècnica de projectes
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions

Secretària:

Sra. Elisabeth
Expropiacions

Cabré

Solé,

tècnica

de

Contractació

i

També assisteix per donar suport a la sessió la senyora Pilar Casellas Miró,
administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Excusa l’assistència a la Mesa la Sra. Josepa Zamora Barceló, cap d'Àrea de
Serveis Interns
Obert l'acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels
criteris avaluables de forma automàtica (sobre núm. 3), emès pel cap de
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Projecte de supervisió tècnic de projectes, en data 25 de febrer de 2022, el
qual es transcriu parcialment a continuació:

«Un cop analitzades les mateixes i tenint en compte els criteris de puntuació
anteriors, resulta la següent classificació ordenada de millor a pitjor puntuació:
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Ref

Reducció
Coordinador
de
la
de seguretat
potencia

Preu

Total
punts

Licitador

Preu

BASE

82.746,93

50

20

10

80

1

Escardó, S.A.

73.016,70

35,64

20

10

65,64

2

Javier Cortiella

69.094,91

50

0

1,5

51,50

La Mesa assumeix aquest informe i acorda publicar-lo íntegrament al perfil del
contractant.
Puntuació global:
Núm.
Plica

LICITADORS

3
4

SOBRE 2
PUNTUACIÓ

SOBRE 3
PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ
TOTAL

JAVIER CORTIELLA
PENA

13

51,50

64,50

ESCARDÓ SERVEIS
TÈCNICS, SL

16

65,64

81,64

De conformitat amb l’Annex XV no s’aprecia cap oferta amb valors anormals.
Per part de la Mesa s’acorda proposar a l'òrgan de contractació:
- Declarar deserts els lots 1 i 3 d’aquest contracte atès que no s’ha presentat
cap oferta.
- Excloure de la licitació a INSTAL·LACIONS MIRÓ, SL per no presentar oferta
econòmica a cap dels lots objecte de contractació.
- Adjudicar el lot 2, canvi dels actuals focus del redol, del contracte del servei
d'arranjament i millora de la Tarraco Arena, a l'empresa ESCARDO SERVEIS
TÈCNICS, SL, plica núm. 4, per un import de 88.350,20 € (IVA inclòs) per
resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació. Prèviament els proposats
adjudicataris hauran d'acreditar el compliment del requeriment a què es
refereix a l'article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic.
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- Establir l'ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix
l'article 150.1 de la Llei de contractes del sector públic que és el següent:

LOT 2
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Núm. ordre EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

ESCARDÓ SERVEIS TÈCNICS, SL

81,64

2

JAVIER CORTIELLA PENA

64,50

El president de la Mesa, per delegació de l'òrgan de contractació, accepta la
proposta d'adjudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de Contractació i
Expropiacions pugui requerir la documentació prèvia a l'adjudicació.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. President, dona per finalitzat l'acte, a
les 11:45 h, 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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