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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
El Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona és el responsable
de prestar l’assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals
pavimentats mitjançant les Brigades de Conservació de Carreteres i per a l’execució
d’aquesta assistència resulta necessari els subministrament a peu d’obra
d’emulsions bituminoses
És necessari tramitar aquest procediment d'adjudicació obert supersimplificat per a
garantir el servei durant el proper mes de setembre, donat que s'està tramitant la
licitació del procediment obert expedient 80043330008-2018-0005087, que es
preveu estigui adjudicat a finals del mes de setembre.
L’import del contracte s’ha calculat realitzant un estudi de mercat del cost del
subministrament.
2.- OBJECTE DEL CONTRACTE
Subministrament a peu d’obra d’emulsions catiòniques de curat ràpid tipus C65B2
(antiga ECR-2), inclòs l’emmagatzematge en nodrissa, per prestar l’assistència per
a la reparació de paviments de camins municipals pavimentats.
3.- DIVISIÓ EN LOTS
No es preveu, donat que aquest fet dificultaria la correcta execució del mateix des
del punt de vista tècnic.
Cal tenir en compte que només existeixen plantes de fabricació d'emulsions
bituminoses a la zona del Camp de Tarragona.
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4.- VALOR ESTIMAT
Pressupost de licitació: 23.100,00 €
Import de les prorrogues: 0,00 €
Import de les modificacions previstes ( ): 0,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 23.100,00 €
5.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
Pressup. base de licitació: 23.100,00 €
IVA 21%: 4.851,00 €
Pressupost total: 27.951,00 €
Es fixa el preu tipus de licitació en base al preu unitari de 330 €/ tn que s'ha obtinugt
d'un estudi de preus de mercat i dels preus utilitzats per la Diputació en obres de
similars característiques.
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Pel que fa referència a l'amidament previst, és el màxim que pot executar la Brigada
segons la l'assistència per a la reparació de paviments i sega de camins municipals
aprovada.

UT.

CONCEPTE

TN.

Subministrament a obra d'emulsió catiònica tipus
C65B2 (antiga ECR-2) inclòs emmagatzematge en
nodrissa

AMIDAMENT PREU
70

330,00 €

IVA
(21%)
TOTAL

IMPORT
23.100,00 €

4.851,00 €
27.951,00 €

El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica, i s'aplicarà la fórmula
següent per obtenir la puntuació:
Puntuació = (10 * oferta més baixa) / oferta que es valora
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 10 punts. L’oferta més baixa ha de
rebre 10 punts. La resta d’ofertes s’obtindran aplicant la fòrmula indicada
6.- LLOC
Camins municipals pavimentats de la província de Tarragona.
7.- DURADA
2 mesos.
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8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Únic criteri preu, donat que no hi ha aspectes de valoració subjectiva que aportin un
valor afegit a la licitació del contracte.
Criteris de valoració de valors anormals o desproporcionats, segons els previsitos
legalment.
9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA
Disposar d'una planta de fabricació d'emulsions bituminoses.
Haver realitzat un subministrament de 165 tn/any d'emulsión tipus C65B2 (antiga
ECR-2) per a una obra de similars característiques a les previstes en aquest
contracte.
10.- PENALITATS
Les previstes a la llei.
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No es preveuen.
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11.- MODIFICACIONS
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