Joan Manuel Abelló, secretari del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del
Baix Camp,
CERTIFICO:
Que la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix
Camp, degudament constituïda en la sessió ordinària de 17 de juliol de 2017, amb
l’assistència dels senyors Josep M. Tost Borràs, Sergi Ciurana Nicolau, Josep
Casanova Ballester, Fran Morancho López, Sergi Pedret Llauradó i Antoni Marca
Ferrús i de la senyora Cèlia Ruíz Espejo, i, havent excusat l’assistència el senyor
Josep Masdeu Isern va aprovar, per unanimitat de vots dels membres assistents,
l'acord que es transcriu literalment a continuació:
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“1.

Aprovació de la proposta d’adjudicació del contracte de subministrament de
dos escorredors tipus taula vibrant per deshidratar el digestat produït a la
Planta Mecanicobiològica de Tractament del Baix Camp.

Inici del procediment
El dia 15 de maig de 2017 la Junta de Govern del Consorci va aprovar l’inici del
procediment de contractació per al subministrament, posada en marxa i verificació dels
rendiments de dos escorredors tipus taula vibrant per deshidratar el digestat produït a la
Planta Mecanicobiològica de Tractament del Baix Camp.
Els equips a adquirir són DUES taules vibrants per a la deshidratació de digestat que
s'extreu dels digestors anaeròbics de matèria orgànica recuperada de la fracció
RESTA. Cada equip està format per un escorredor amb estructura de suport i tremuja
de descàrrega per conduir el líquid fins al punt de descàrrega.
Pressupost màxim
El pressupost màxim d'aquesta contractació es va fixar en la quantitat de 65.000,00 €
(seixanta cinc mil euros amb zero cèntims) més IVA.
Finançament
Aquesta despesa està prevista a la partida núm. 2017.04.178.63900 del pressupost
del Consorci de 2017.
El contracte està finançat per l’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA de la
Generalitat de Catalunya, amb càrrec al conveni per a la millora i la interconnexió de
les Plantes de tractament de residus del Centre Comarcal.
Procediment. Anuncis de licitació
Per raó de la quantia, el procediment de contractació ha estat negociat amb publicitat,
havent inserit l’anunci de licitació al perfil de contractant el dia 6 de juny de 2017.
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Tramitació
L’expedient s’ha tramitat per via ordinària, atorgant un termini de 15 dies per poder
participar i presentar la corresponent oferta.
Termini màxim per a participar i ofertes presentades
El dia 21 de juny de 2017 va finalitzar el termini màxim per a la presentació d’ofertes.
Dins d’aquest termini van presentar una oferta les següents empreses:
1. ROLLIER ROLLVIBRA, SL
2. DARTEK, SL
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Obertura de les ofertes
El dia 23 de juny de 2017 va tenir lloc, a la seu de les instal·lacions del Consorci, l’acte
públic d’obertura de les ofertes.
Informe tècnic
El dia 4 de juliol de 2017 el tècnic Miguel Àngel Pérez, Responsable de Qualitat, Medi
Ambient i Innovació de l’empresa Secomsa Gestió, SL, va emetre un informe on es
valora les diferents ofertes a partir dels criteris de selecció establerts en el plec de
condicions, amb el següent contingut:
1. “Durant l’apertura del sobre A es constata que l’empresa DARTEK inclou la valoració
econòmica dins del sobre A i la taula de contractació conclou que segons la normativa vigent
es motiu d’exclusió del procés.
2. El PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, defineix els criteris de selecció
del contractista, en el qual hi consta el següent:
2.1. Valoració econòmica
Es valorarà l'oferta econòmica de 0 a 75 punts de forma proporcional, amb més puntuació per
l'oferta que proposi una oferta econòmica més favorable, sempre complint amb les especificacions
tècniques marcades.

2.2. Termini d'execució del subministrament (millora de 0 a 15 punts)
El termini d'execució total del contracte (subministrament de TOTS els equips serà de 84 dies
NATURALS. Es valorarà com a millora del subministrament el termini de lliurament proposat
inferior a 84 dies de 0 a 15 punts i de forma proporcional, amb més puntuació per l'oferta que
proposi un termini de lliurament més curt.
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En qualsevol cas, la primera taula escorredora sempre s’entregarà mínim 7 dies naturals
abans d’entregar la segona taula escorredora.
La segona taula escorredora NO podrà ser entregada posteriorment al termini d’execució del
subministrament compromès per l’adjudicatari a la seva oferta.
2.3. Millores pel que fa a recanvis (millora de 0 a 5 punts)
Es valorarà com a millora del subministrament, el lliurament sense cost addicional d'un joc complet
de malles ADDICIONAL com a recanvi amb llum de pas de 1’2 mm, atorgant en aquest cas 5 punts
addicionals.
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Aquest joc de malles serà de la mateixa qualitat que les malles de PU originals i cobriran tota la
superfície útil de una taula escorredora.
2.4. Millores d’instrumentació (millora de 0 a 5 punts)
Es valorarà amb 5 punts addicionals, la millora del subministrament amb el lliurament sense cost
addicional de dos sensors VEGA SWING 61 o similars i dos equips VEGATOR 111 o similars,
compatibles amb els sensors subministrats.
Els sensors s’entregaran en el seu embalatge original amb les corresponent documentació i
accessoris pel muntatge.
3. D’acord amb els criteris de selecció mencionats en el punt anterior, es pot estimar la següent
valoració:
1.

Millor oferta econòmica. Puntuació (de 0 a 75 punts).
01.

ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

Ofereix realitzar el subministrament per la quantia de 52.804,00 € + IVA
punts
Per tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:
EMPRESA
01.
2.

ROLLIER ROLLIVIBRA, SLL

Puntuació apartat
2.1
75 punts

Execució del subministrament. Puntuació (de 0 a 15 punts).
01.

ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

Ofereix un termini d’execució de 72 dies. Obté 15 punts al ser el termini més curt d’execució del
subministrament.
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Per tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:
EMPRESA
01.
3.

Puntuació apartat
2.2
10 punts

ROLLIER ROLLIVIBRA, SL
Millores en recanvis Puntuació (de 0 a 5 punts).

01.

ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

Ofereix el joc addicional de malles. Obté 5 punts.

01.
4.

Puntuació apartat 2.3
5 punts

Millores en instrumentació Puntuació (de 0 a 5 punts).
01.
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EMPRESA
ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

Ofereix els complements d’instrumentació sol·licitats al plec. Obté 5 punts.

01.

EMPRESA
ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

Puntuació apartat 2.4
5 punts

Per tant, la puntuació de les ofertes presentades és la següent:
QUADRE - RESUM DE PUNTUACIONS

01.

EMPRESA
ROLLIER ROLLIVIBRA, SL

2.1
75

2.2
15

2.3
5

2.4
5

total
100 punts

Del conjunt de les ofertes presentades, l’empresa ROLLIER ROLLIVIBRA, SL és la que obté
major puntuació en la suma final.”

Proposta d’adjudicació
D’acord amb l’informe tècnic, la Mesa de contractació proposa a la Junta de Govern
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa ROLLIER ROLLVIBRA, SL.
Aquesta proposta d’adjudicació s’entendrà com a definitiva en el moment que
l’empresa seleccionada hagi presentat la documentació requerida en el plec de
condicions administratives particulars, dins el termini màxim de 10 dies a comptar des
de la data de notificació d’aquest acord (certificats conforme l’empresa està al
corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social i la fiança definitiva
per import equivalent al 5 % del preu d’adjudicació del contracte exclòs l’IVA).
De conformitat amb el que s’ha exposat la Junta de Govern adopta, per unanimitat de
vots dels membres assistents, el següent acord:
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1. APROVAR la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa ROLLIER ROLLVIBRA,
SL del contracte de subministrament, posada en marxa i verificació dels rendiments de
dos escorredors tipus taula vibrant per deshidratar el digestat produït a la Planta
Mecanicobiològica de Tractament del Baix Camp, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l’oferta presentada per
l’empresa.
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2. APROVAR la despesa derivada de la contractació d’aquest subministrament per
import de 52.804,00 € més IVA (mentre el tipus de licitació es va fixar en la quantitat
de 65.000,00 € més IVA). Aquesta despesa s’imputa a la partida 2017.04.178.63900
del pressupost de despeses de 2017 i compte amb el finançament de l’AGÈNCIA DE
RESIDUS DE CATALUNYA de la Generalitat de Catalunya, amb càrrec al conveni per
a la millora dels equipaments i la interconnexió de les instal·lacions de les Plantes.
3. FACULTAR a la Presidència per subscriure aquest contractes administratiu, atesa
la seva condició de representant legal del Consorci, de conformitat amb el que disposa
l’article 12 dels Estatuts de l’entitat.
4. PUBLICAR el resultat de l’acord d’adjudicació al perfil de contractant i trametre el
contracte, un cop formalitzat, al Registre Públic de Contractes.
5. COMUNICAR aquest acord a les empreses licitadores, als efectes procedents.”

I perquè així consti, als efectes oportuns, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el
vistiplau del director, de conformitat amb allò que disposen l’article 203 i següents del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

El secretari
Joan Manuel Abelló
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Vist i plau
El director
Joan Emili Llauradó Grau

