ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE FLOCULANT POLIELECTRÒLIT PER A L’EDAR DE GIRONA –
EXPEDIENT 20220015

Lloc: Reunió virtual
Data: 1 de setembre de 2022
Hora: 13.24h

Assistents:

-

President

Jordi Pons Ribas, director gerent de TRARGISA

-

Secretària

Judit Gómez Fugarolas, cap d’Administració i Recursos Humans de
TRARGISA

-

Vocals

Glòria Rigau Solé, interventora de l’Ajuntament de Girona
Marta Llorens Ferrer, assessora jurídica de l’Ajuntament de Girona
Empar Vila Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Girona

L’objecte de la sessió és l’obertura del sobre número 1 que conté la documentació
administrativa i tècnica de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar
el subministrament de floculant polielectròlit per a l’EDAR de Girona, per un valor estimat de
contracte de noranta-quatre mil, nou-cents euros (94.900), IVA exclòs.

La licitació compta amb dos lots:
Lot 1. Floculant polielectròlit catiònic per a l’espesseïment mecànic del fang biològic amb
espessidor Andritz
Lot 2. Floculant polielectròlit catiònic per a deshidratació mecànica amb centrífugues Andritz

El pressupost base de cada lot és:
Lot 1: 39.300 €, més 8.253 € en concepte d’IVA, que fa un total de 47.553 €.
Lot 2: 55.600 €, més 11.676 € en concepte d’IVA, que fa un total de 67.276 €.

El president declara constituïda la Mesa, de conformitat amb l’acord del Consell d’Administració
de composició de la Mesa de Contractació, de data 24 d’octubre de 2018, i llegeix les disposicions
legals aplicables.
El president dona compte que s’han presentat dins de termini les proposicions de les empreses
següents:

1. KEMIRA IBERICA, SA, amb CIF A-08807595
2. SNF FLOERGER IBERICA, S.L.U., amb CIF B-08732182

Les dues empreses han presentat oferta per al Lot 1 i per al Lot 2.
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre número 1 i la Mesa procedeix a la
qualificació de la documentació administrativa acreditativa de la personalitat jurídica, capacitat
d’obrar, apoderament i solvència econòmica, financera, tècnica i professional de les empreses
licitadores i demés requisits a què es refereix la normativa, així com de la demés documentació
exigida en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació.
L’empresa KEMIRA IBERICA, SA aporta el DEUC i la fitxa tècnica dels productes que se
subministrarà.
L’empresa DERYPOL, SA aporta el DEUC i la fitxa tècnica dels productes que se subministrarà.
S’acorda donar trasllat de les fitxes tècniques dels productes que subministraran les empreses
en cas de resultar adjudicatàries als tècnics de TRARGISA per tal que comprovin que les
característiques tècniques dels productes que les empreses ofereixen compleixen les
característiques exigides al plec de prescripcions tècniques particulars.

La Mesa acorda que, en cas que sigui necessari, la secretària de la Mesa farà els requeriments
d’aclariments oportuns i, un cop es disposi de l’informe tècnic de valoració de la documentació
tècnica, es durà a terme la valoració de les ofertes econòmiques.
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13.27h, i signa
aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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