ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DE LES
OBRES DE REPARACIÓ DE L’OBRA CIVIL DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE
L'EDAR DE TARRAGONA (Exp. C035_19)
A la sala reunions de les oficines de Sant Pere i Sant Pau, Tarragona, de l’Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA), el dia 4 d’octubre de 2019, a les 9,00
hores, es constitueix novament la Mesa de contractació corresponen a l’expedient de
contractació indicat a l’encapçalament, integrada pels membres següents:
President:
Vocal:
Secretari:

Sr. Juan José Blanco Gómez
Sr. Ivan Fraga Medico
Sra. Ester Leal Salvà

Es posa en coneixement dels membres de la Mesa que l’empresa NEOPROOF
SOLUCIONES INTEGRALES, SL, a qui es va requerir la justificació sobre la viabilitat de la
proposició presentada de la present licitació, per haver estat declarada inicialment com a
baixa desproporcionada, ha presentat documentació en la que justifica la viabilitat de la seva
proposició. Aquest documentació ha estat analitzada i informada pel responsable de l’àrea
de depuració d’Ematsa, Sr. Ivan Fraga Medico, qui en el seu informe conclou que: “Un cop
analitzada la documentació que s’havia requerit a l’empresa NEOPROOF SOLUCIONES
INTEGRALES,SL, per determinar la viabilitat de la proposició presentada, s’ha pogut
constatar la seva adequada justificació” i, per tant, proposa que “la proposició sigui
declarada viable i, en conseqüència, admesa”.
La Mesa de contractació rep i fa seves les conclusions de l’esmentat informe i, en
conseqüència, acorda:
1. Requerir a l’empresa NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES,SL per a que, en el
termini de 7 dies hàbils a comptar des de la tramesa del requeriment, aporti la
documentació indicada a la clàusula 16a del plec de clàusules administratives i
econòmiques regulador de la present contractació, i constitueixi la garantia definitiva
prevista a la clàusula 17a de l’esmentat plec per import de 7.022,50 EUR.
2. Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui
el contracte de les obres de reparació de l’obra civil dels decantadors secundaris de
l'Edar de Tarragona a l’empresa NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES,SL per un
preu de 140.450,00 EUR (més l’IVA corresponent), i resta de condicions de la seva
oferta, tot citant-lo per a formalitzar el corresponent document contractual.
Per a que així consti, s’estén la present acta que signen a continuació els membres de la
Mesa.
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