'-ôEmatsa
AcrA DE LA MESA DE coNTRRcrRcró coRRESpoNENT A LA l-¡ctracló DELS
SERVEIS DE NETEJA DELS DIPOSITS D'AIGUA POTABLE DE L'EMPRESA
MUNrcrpAL MrxrA

o'Rrcürs

DE TARRAGoNA, sA (EMATSA) (c019_rB)

A la sala de reunions de les oficines de Sant Pere i Sant Pau, Tarragona, de l'Empresa
Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona SA (EMATSA), el dia 23 de març de 2018, a les
13:00 hores, es constitueix en acte públic la Mesa de contractació corresponent a l'expedient
de contractació indicat a l'encapçalament, integrada pels membres següents:
President:
Vocal:
Secretari:

Sr. Juan Jose Blanco Gómez
Sr. Agustí Garciapons Llorens
Sr. Carles Forment Escoda

També està present la Sra. Ester Leal Salvà del departament de contractació
Es fa constar que han presentat oferta les empreses següents:

-

AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
UPRES, SL

La Mesa ha obert els sobres número 1 que contenen la documentació administrativa, l'ha
rastat amb els requisits exigits als plecs de clàusules reguladors de la present
ractació, i fa la declaració següent:
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU. Compleix els

-

isits. S'admet.
LAGUPRES, SL. Compleix els requisits. S'admet

Seguidament

la Mesa

disposa l'obertura dels sobres número

2 que contenen

la

documentació econòmica presentada pels licitadors, amb el resultat següent:

Nom del licitador
LAGUPRES, SL
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BA|XA (%)
32'00

o/o

Es constata que les dades que conté la proposició econòmica presentada per I'empresa
AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU no s'ajusta al model
que figura al plec de clàusules regulador de la present contractació, motiu pel qual els
membres de la mesa n'acorden la seva exclusió.

',r
En conseqüència, atès que en la present licitació resta una única proposició admesa i que
l'oferta presentada és inferior als preus màxims de lÌcitació, la Mesa de contractació acorda:

\1

Requerir a l'empresa LAGUPRES, SL per a que en el termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del primer següent al que hagi rebut el requeriment, presenti la
documentació acreditativa de la seva capacitat per contractar, així com la documentació
al corrent de les seves obligacions socials fiscals, la
documentació acreditativa de I'alta en l'lmpost sobre Activitats Econòmiques, i dipositi la
garantia definitiva prevista en el plec de clàusules regulador del present contracte (5o/o
del preu estimat del pontracte) per import de 2.381 ,12 EUR.

justificativa de trobar-se
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2.

Proposar a l'òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui
el contracte dels serveis de neteja dels dipòsits d'aigua potable de l'Empresa Municipal
Mixta d'Aigues de Tarragona, SA (EMATSA) (C019_18) a I'empresa LAGUPRES, SL
pels preus unitaris resultants de la seva proposició (32'OO % de baixa respecte dels
preus de licitació) i resta de condicions de la seva oferta, tot citant-la per formalitzar el
corresponent document contractual.

Per a que així consti, s'estén la present acta que sig
Mesa.
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membres de la

