NÚRIA PALLARÉS MARTÍ, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA DELEGADA DEL
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ L’EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PÚBLICS
DE TARRAGONA,SA (EMTP,SA)
CERTIFICO:
Que, el Consell d’Administració de l’EMPRESA MUNICIPAL DE
TRANSPORTS PÚBLICS DE TARRAGONA, SA (EMTP,SA), en la sessió celebrada el dia
28 d’octubre de 2021, amb el quòrum d’assistència establert a l’art. 247 del Reial Decret
Legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova la Llei de societats de capital i art. 22 dels estatuts de
l’empresa, amb l’assistència de 13 dels seus 14 membres, aprovada l’acta en la mateixa
sessió, assumint la Presidència d’aquest Consell d’Administració el Sr. Jordi Fortuny
Guinart, va adoptar, entre d’altres, per unanimitat (13 vots a favor dels membres presents),
el següent ACORD:
3. Declaració deserta la licitació pel subministrament de la màquina autoliquidadora
“En data 29 de juliol de 2021 el Consell d’Administració d’EMT va acordar l’aprovació dels
plecs de prescripcions tècniques i administratives particulars, així com l’aprovació de
l’expedient i l’inici de la licitació per al procediment de contractació mixta pel
subministrament i manteniment d’una màquina autoliquidadora.
En data 1 de setembre de 2021, es va publicar anunci al Perfil del contractant de l’empresa,
finalitzant el termini de presentació d’ofertes el 27 de setembre de 2021.
En data 4 d’octubre de 2021 es va constituir la Mesa de Contractació per tal de procedir a
l’obertura i qualificació de la documentació formal i del Sobre B, relatiu als criteris de
valoració automàtica de la única oferta rebuda, presentada per SUZOHAPP SPAIN, SA,
acta que es transcriu a continuació:
“Per la Secretària de la Mesa es dona compte que a aquesta licitació electrònica s’ha
presentat la següent empresa:
-

SUZOHAPP SPAIN, SA

Seguidament, es comprova que el licitador presenti correctament i sense deficiències el
Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) requerit al plec de clàusules
administratives.
Acte seguit, es procedeix a l’obertura del sobre que conté la documentació avaluable
automàticament de l’empresa i la Secretària de la Mesa posa de manifest que la proposta
presentada pel licitador no s’ajusta, parcialment, al previst al Plec de Prescripcions
tècniques particulars.
Més concretament, s’observa que d’acord amb l’apartat quart del Plec de prescripcions
tècniques, la capacitat mínima d’emmagatzematge de la màquina havia de ser de 15.000
monedes i, d’acord amb l’annex 3 del plec de clàusules administratives, es valorava amb
una puntuació màxima de 8 punts, l’increment de la capacitat d’emmagatzematge ofertada.
Cal dir que la proposta de SUZOHAPP SPAIN, SA indica, com a capacitat ofertada, un
import inferior al previst com a requisit mínim al plec tècnic.
En conseqüència, la Mesa de contractació posa de manifest que no es presenta oferta
tècnica admissible, d’acord amb els criteris establerts i proposa, per unanimitat, al Consell
d’Administració:
Primer. Declarar deserta la licitació, en tant no existeix cap oferta admissible d’acord amb
els criteris establerts.”

En conseqüència, el Consell d’Administració acorda:
Primer. Declarar deserta la licitació, en tant no existeix cap oferta admissible d’acord amb
els criteris establerts.
Segon. Publicar tota la informació relativa a aquest expedient de contractació en el Perfil
del contractant de l’empresa, el qual es troba allotjat a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya.”
I per tal que consti i als efectes oportuns, lliuro la present Certificació d’ordre del president,
i amb el seu vistiplau, a Tarragona, a la data de la signatura electrònica.
El president,
Jordi Fortuny Guinart

La secretària delegada
Núria Pallarès Martí

