ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE L’OBRA CIVIL
DELS DECANTADORS SECUNDARIS DE L'EDAR DE TARRAGONA (Exp. C035_19)
Identificació de l’expedient
Contractació de les obres de reparació de l’obra civil dels decantadors secundaris de l'Edar
de Tarragona
Antecedents
1. Amb data 3 de setembre de 2019 es publica al perfil del contractant d’EMATSA, allotjat a
la plataforma de contractació del sector públic de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de
la convocatòria corresponent a la licitació indicada a l’encapçalament.
2. La licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat, amb publicitat al perfil del
contractant d’EMATSA.
3. Les empreses licitadores han estat les següents:
- GILABERT MIRÓ, SA.
- COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS, SA.
- JMI OBRAS Y REFORMAS, SL.
- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA.
- NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES, SL.
- FREYSSINET, SAU.
- CATALANA D’EXPLOTACIONS I MANTENIMENTS, SLU.
- IMESAPI, SA.
4. Amb data 4 d’octubre de 2019 la Mesa de contractació va qualificar les ofertes
presentades, requerint la presentació de documentació a l’empresa qualificada en
primer lloc, NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES,SL.
5. Amb data 7 d’octubre de 2019 l’empresa NEOPROOF SOLUCIONES INTEGRALES,SL
comunica la seva renúncia en relació a la present licitació.
6. Amb data 8 d’octubre de 2019 es va requerir al licitador següent en la classificació de
resultats de les ofertes, IMESAPI, SA, la documentació indicada a la clàusula 16a del plec
de clàusules administratives i econòmiques regulador de la contractació, i la constitució
de la garantia definitiva prevista a la clàusula 17a de l’esmentat plec per import de
7.727,87 EUR.
7. L’empresa IMESAPI, SA, en el termini atorgat, ha aportat la documentació i ha dipositat
la garantia definitiva que li ha estat requerida.

En base a aquests antecedents, RESOLC:
1. Adjudicar el contracte de les obres de reparació de l’obra civil dels decantadors
secundaris de l'Edar de Tarragona (Exp. C035_19) a l’empresa IMESAPI, SA per un
preu de 154.557,31 EUR (més l’IVA corresponent) i resta de condicions de la seva
oferta.
2. Aprovar la despesa derivada d’aquesta contractació.
3. Nomenar responsable del contracte al Sr. Ivan Fraga Medico, responsable de l’àrea
de depuració d’Ematsa.
4. Notificar la present resolució al contractista adjudicatari, requerint-lo per a que
comparegui i formalitzi el corresponent contracte, i a la resta de licitadors per al seu
coneixement.
5. Publicar la present resolució d’adjudicació al perfil del contractant d’EMATSA.
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Daniel Milan Cabré
Director Gerent
Tarragona, en la data que consta a la signatura electrònica.

