ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE CONTINUÏTAT EN L'OBERTURA DEL SOBRE
DIGITAL (A) DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC, SEGUIMENT I CONTROL ANALÍTIC DE
LA PLANTA DE TRACTAMENT MECÀNIC-BIOLÒGIC I PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC,
UBICADES AL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL SOLSONÈS (TM DE CLARIANA DE
CARDENER)
Reunits el dia 3 de juny de 2020 a les 10.05 hores, i a través de l’eina Skype, es constitueix
novament la Mesa virtual de contractació amb les persones següents:
•
•
•
•
•

Sra. Mercè Ibran del Junco (consellera de Medi Ambient i Acció Social del Consell
Comarcal) que actua com a Presidenta de la Mesa.
Sr. Candi Pujol i Coromines, (secretari de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Joan Merino i Delgado (interventor de l’entitat), que actua com a Vocal.
Sr. Antoni Jiménez i Pérez, tècnic de l’entitat, que actua, com a Vocal.
Sr. Antoni Albalate i Bosquet, tècnic de l’entitat, que actua com a Vocal.

També hi són presents la Sra. Sílvia Prat i la Sra. Montse Garcia en representació de MF
Tècnica Industrial i Mediambiental, SL.
Actua com a secretària de la Mesa, Ramona Fornell i Sorribes, tècnica de l’entitat.
Constituïda la Mesa de contractació es procedeix a donar recompte novament de les
ofertes presentades per a cada lot i a la seva confrontació amb la certificació de
proposicions, comunicant el nombre de les rebudes i el nom dels licitadors.
Es dóna continuïtat a l’acte d’obertura iniciat el dia 26 de maig una vegada ha estat resolta
la incidència que no va permetre aquest dia l’obertura de la totalitat de les ofertes
presentades. Es procedeix a compartir la imatge de la pantalla de l’ordinador amb tots els
assistents amb la finalitat de fer el seguiment telemàtic de l’acte.
A continuació es realitza la valoració de les propostes de cada licitador d’acord amb els
criteris que consten en el plec de clàusules administratives particulars:
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:

-

AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU:
MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL:
HIDROSTEAM, SL:
ROSA COLL ORTIZ:

62,94 punts (52,94 + 10)
91,37 punts (51,37 + 40)
60 punts (60 + 0)
66,18 punts (56,18 + 10)

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:

-

EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA:
TECNO AMBIENTE, SLU:
CECAM, SLU:

50 punts
48,51 punts
44,96 punts

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
-

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL:

50 punts

La Mesa de Contractació, de conformitat amb l’assenyalat, acorda:
Primer. Classificar les propostes presentades segons l’ordre següent:
LOT 1: Control tècnic i assessorament extern de la PTMB i la PTB:

-

MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL:
ROSA COLL ORTIZ:
AIRTIFICIAL CW INFRAESTRUCTURES, SLU:
HIDROSTEAM, SL:

91,37 punts (51,37 + 40)
66,18 punts (56,18 + 10)
62,94 punts (52,94 + 10)
60 punts (60 + 0)

LOT 2: Servei de laboratori per al control analític del bioestabilitzat de la MOR i compost de
la FORM:

-

EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA:
TECNO AMBIENTE, SLU:
CECAM, SLU:

50 punts
48,51 punts
44,96 punts

LOT 3: Servei de caracterització dels rebuigs de la fracció resta i dels processos de
bioestabilització de la MOR i compostatge de la FORM:
-

SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL:

50 punts

Segon. Realitzar requeriment a les empreses que han obtingut la major en cada lot de
conformitat amb el disposat a la clàusula 16a del plec de clàusules administratives:
LOT 1: MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL, SL
LOT 2: EUROFINS AGROAMBIENTAL, SA

LOT 3: SM, SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL
Tercer. Proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a dites empreses,
prèvia presentació de la documentació requerida.
La presidenta dona per acabada la reunió a les 10.37 hores.
I perquè així consti, la secretària redacta l’acta i la sotmet a la signatura de la presidenta i
vocals; en dona fe.

