DATA: Juliol 2021
EXPEDIENT: AT21130
ASSUMPTE: Servei d’anàlisis de SARS-CoV-2 en aigües residuals al municipi de Reus

ACORD D’ADJUDICACIÓ
Vist l’expedient de contractació menor, licitat amb publicitat, per l’adjudicació del contracte del
“Servei d’anàlisis de SARS-CoV-2 en aigües residuals al municipi de Reus (AT21130)”, amb un
valor estimat de contracte de 14.915,00 € (IVA exclòs), corresponent a 18.047,15 € (IVA inclòs).
Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, es fa constar que la unitat tècnica en data 27 de
juliol de 2021, segons informe de valoració sobre les ofertes rebudes, ha proposat adjudicatària
a l’empresa EUROFINS-IPROMA S.L. i de conformitat amb l’establert al Plec de clàusules de la
licitació, la Comissió Tècnica ha elevat aquesta proposta d’adjudicació a l’òrgan competent.
Les proposicions presentades són les que es mostren a continuació:
Núm.

Empresa

NIF

1

A43049956

2

EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, SA
(EMATSA)
EUROFINS-IPROMA S.L. (IPROMA)

3

LABAQUA, S.A.U. (LABAQUA)

A03637899

B12227492

En la mateixa sessió, la Mesa va atorgar les puntuacions que s’exposen, de conformitat amb els
criteris de puntuació establerts al PCAP:
Empresa

Oferta € (IVA exclòs)

Baixa (%)

Puntuació

EMATSA

12.560 €

15,79%

76,84

IPRONA

9.106 €

38,95%

100,00

LABAQUA

12.403 €

16,84%

77,89

Segons les consideracions de l’apartat I del quadre de característiques del PCAP, la oferta núm.
2 de IPROMA es va classificar com a anormal o presumptament temerària. En data 21 de juliol
de 2021 es va enviar a dita empresa requeriment d’aclariment d’aquest supòsit, i, presentada dins
el termini establert en 26 de juliol de 2021, la unitat tècnica considera la justificació aportada
conforme, proposant que dita proposta seguis en la licitació.
Un cop comprovada l’habilitació professional requerida en la lletra G.6 del quadre de
característiques del PCAP, documentació que l’empresa va entregar amb l’oferta i que es
considera suficient, la unitat tècnica assessora de l’òrgan de contractació, d’acord a l’informe
tècnic emès, ha elevat aquesta proposa d’adjudicació.
Pàg. 1 de 2

Per tot l’exposat, i, en virtut de les facultats per actuar com a òrgan de contractació de Reus
Serveis Municipals, SA, divisió Aigües de Reus, com a Gerent de l’ens contractant, i apoderat de
la societat amb facultats suficients, d’acord a l’establert als propis plecs i del disposat a les normes
internes de contractació de l’entitat,

RESOLC:
PRIMER.- ADJUDICAR el contracte per la realització del “Servei d’anàlisis de SARS-CoV-2
en aigües residuals al municipi de Reus (AT21130)”, a l’empresa EUROFINS-IPROMA S.L.,
per un import per unitat d’anàlisis de 58 € i un total de 9.106,00 € (IVA exclòs), 11.018,26 €
(IVA inclòs).
SEGON.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte, en els terminis
establerts a la clàusula dinovena del PCAP.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han participat en el
procediment de contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte i la seva formalització al
perfil del contractant.
QUART.- COMUNICAR les dades relatives a l’adjudicació del contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

I per a què així consti signo la present resolució,

Sr. Joan Carles Ferraté i Meseguer
Director gerent
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