Acord del Consell d’Administració de 20 de novembre de 2017
Per acord del Consell d’Administració de data 25 de maig de 2017 es va aprovar el plec de
clàusules administratives i tècniques particulars que havien de regir la contractació de la
prestació de Serveis de Consultoria i Assistència Tècnica que impliquin el suport jurídic a
SIRUSA en relació a la MANCOMUNITAT DE RESIDUS URBANS mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària.
Atès que s'han presentat a la licitació les empreses : Universitat Rovira i Virgili, Cremades &
Calvo Sotelo i Roca i Junyent SLP.
Atès que en data 10 d’octubre la mesa de contractació va procedir a la qualificació de la
documentació general (sobre 1), presentada per les empreses i va procedir a l'obertura del
sobre "2" que contenia la proposta econòmica i la documentació a valorar mitjançant criteris
d'adjudicació de quantificació automàtica, la Mesa de contractació va sol∙licitar l’acreditació
prèvia de la solvència econòmica i financera i solvència Técnica i Professional.
En data 14 de novembre de 2017 la Mesa va valorar l’acreditació de les solvències presentades
per les empreses acordant:
Excloure la Universitat Rovira i Virgili i Cremades & Calvo‐ Sotelo per no donar compliment al
requisit de solvència tècnica i professional “Disposar d’una contractació similar en objecte i
preu en els últims 6 anys”.
Desprès de valorar la proposta de Roca i Junyent SLP i valorar mitjançant criteris d’adjudicació
de quantificació automàtica, la Mesa de contractació
ha formulat la proposta d'adjudicació a favor de Roca i Junyent SLP amb un resultat de 60
punts, per un import de 73.500 euros (sense IVA).
Vist el que disposen els articles 95.1 i 151 del TRLCSP i el plec de clàusules , i vist que s'ha de
constituir una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació (IVA exclòs), segons el que
disposa l'article 95 del TRLCSP, i la clàusula e del quadre de característiques del contracte, que
consta al plec de clàusules administratives particulars.
D’acord amb les Instruccions Internes de Contractació de Sirusa.
Per tot l'exposat el Consell d’Administració acorda:
Primer: Excloure a la Universitat Rovira i Virgili i Cremades & Calvo‐ Sotelo per no donar
compliment al requisit d’acreditació de la solvència tècnica i professional.
Segon : REQUERIR a l'empresa Roca i Junyent SLP per tal que en el termini màxim de 10 dies
hàbils, a comptar des del següent a la notificació de la present resolució, presenti:



La documentació que disposa el plec de clàusules administratives i tècniques
particulars.
La garantia definitiva equivalent al 5% de l'import d'adjudicació.

Tercer.‐ En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de la documentació en
el termini assenyalat, o bé, en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació,
s'entendrà que l'empresa i/o persona física licitadora ha retirat la seva oferta.

