ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I POSADA EN MARXA D’UN TURBOGENERADOR DE
VAPOR I DELS ELEMENTS DEL CICLE AIGUA, VAPOR I CONDENSATS PER A LA
PLANTA DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA DE RESIDUS DE CAMPDORÀ

EXP.

20220001

Lloc: Reunió virtual
Data: 01 de setembre de 2022
Hora: 13:09h

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 1 que conté la documentació administrativa de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament, muntatge i
posada en marxa d’un turbogenerador de vapor i dels elements del cicle aigua, vapor i
condensats per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, per un valor
estimat del contracte és de sis milions sis-cents sis mil sis-cents euros set milions quatre-cents
noranta-set mil euros (7.497.000,00 €), IVA exclòs.
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 les proposicions de les empreses següents:
1. AESA PASCH UTE, amb CIF A48017768
2. IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. amb CIF A33614306
3. UTE DF – FINCANTIERI amb CIF A28004026
4. UTE TURBOGENERADOR COBRA-ACSA amb CIF A46146387

El president exposa que l’oferta de l’empresa UTE TURBOGENERADOR COBRA-ACSA va
presentar-se fora de termini, ja que aquest finalitzava a les 13:00h del dia 16/05/2022 i l’oferta va
ser presentada a les 13:01:34h del mateix dia. Per aquest motiu, es rebutja la sol·licitud
presentada per l’empresa UTE TURBOGENERADOR COBRA-ACSA i no es passarà a
valorar la seva oferta.
Tot seguit, la presidència ordena l’obertura del sobre número 1.

1. AESA PASCH UTE, amb CIF A48017768
L’empresa AESA PASCH UTE aporta:
o

DEUC:

o

Annex model UTE

o

Certificats de solvència tècnica

2. IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. amb CIF A33614306
L’empresa IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. aporta:
o

DEUC

o

Certificats de solvència tècnica

3. UTE DF – FINCANTIERI amb CIF A28004026
L’empresa UTE DF – FINCANTIERI aporta:
o

DEUC

o

Certificats de solvència tècnica

o

Annex model UTE

o

Annex model empresa estrangera

La documentació administrativa presentada per les empreses és correcte, excepte el DEUC de
l’empresa IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA, que no és completa. Es requerirà a
l’empresa que corregeixi el defecte.
Pel que fa a la documentació relativa als certificats de solvència tècnica, s’acorda donar trasllat
a l’empresa d’enginyeria assessora de TRARGISA en aquesta contractació, FICHTNER, per tal
que emeti informe de valoració de l’acreditació de la solvència tècnica.
Si l’empresa detecta algun defecte o mancança, s’atorgarà un termini de 5 dies naturals perquè
les empreses el corregeixin. En cas de no presentar-se la documentació requerida o de no
ajustar-se al requeriment, s’entendrà que l’empresa no compleix amb els requisits de solvència
determinats en el PCAP i es procedirà a descartar l’oferta.

La mesa de contractació es reunirà per valorar la documentació addicional presentada per les
empreses, si s’escau, i decidirà sobre la procedència o no de la mateixa.

A continuació, es procedirà a l’obertura del següent sobre.
Finalitzat l’acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13.30 h, i signa
aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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