ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA CONSISTENT EN LA REPOSICIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC DE L'EB LA
CANONJA (Exp. C034_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 25 de setembre de 2019, a les
9’00 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: Sr. Juan José Blanco Gómez
Vocal: Sr. Ivan Fraga Medico
Secretari: Sr. Carles Forment Escoda
També hi és present la Sra. Ester Leal Salvà del departament de contractació d’Ematsa.
Es fa constar que, finalitzat el termini de presentació de pliques, s’ha presentat una única
oferta:
- TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL.
La Mesa disposa l’obertura del sobre únic que conté la documentació administrativa i
econòmica presentada pels licitadors i, d’acord amb els criteris de valoració fixats al plec de
clàusules administratives i econòmiques regulador de la licitació, que es reprodueixen
textualment a continuació:




Oferta econòmica: fins a 40 punts.
La puntuació s’atorgarà d’acord amb la fórmula matemàtica següent:
Puntuació obtinguda= puntuació màxima x preu de la millor oferta
preu de l’oferta a valorar
Millores: fins a 60 punts
- Millora 1: Subministrament i instal•lació d’un equip d’aire acondicionat tipus Split de paret de
la marca PANASONIC model CS-FZ3UKE R32 la màquina interior i CU-FZ35UKE la màquina
exterior o equivalent. Incloent línies frigorífiques i de potencia per la sala de quadres de l’EB
carrer Barcelona. S’hauran d’instal•lar les proteccions elèctriques adients en el quadre segons
reglament de baixa tensió. Incloent elements de fixació, suports, desguàs connectat a l’aljub
de l’EB i petit material. S’atorgaran 30 punts.
- Millora 2: Subministrament d’una electrònica marca E+H model Prosonic S FMU90 amb
sensor de nivell Prosonic S FDU92. S’atorgaran 30 punts.

Es produeix el resultat següent:
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, SL
1. Proposició econòmica: 25.922,28 EUR, més l’IVA corresponent (40,00 punts)
2. Millores: Totes (60,00 punts)
3. Puntuació total: 100,00 punts
En conseqüència, atès que en la present licitació s’ha presentat una única proposició i que el
preu ofert es inferior al preu màxim de licitació, la Mesa de contractació acorda:
1. Requerir a l’empresa TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, 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 1.296,11 EUR.
2. Proposar a l’òrgan de contractació que, un cop complerts els requisits indicats, adjudiqui
el contracte de les obres d'instal·lació elèctrica consistent en la reposició del quadre
elèctric de l'EB La Canonja (Exp. C034_19) a l’empresa TARRAGONA SISTEMES
INDUSTRIALS, SL per un preu de 25.922,28 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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