Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
de servei.
Exp. 8004330008-2018-0008014
Per decret de Presidència núm. 2018-0002698 de data 31 d’agost de 2018, s’ha aprovat
l'expedient de contractació, per procediment obert, del servei d’assistència tècnica per a
la redacció de quatre projectes a les carreteres TP-2031,TP-2039,TV-7002 i T-1110. Així
mateix, s’ha acordat iniciar els tràmits de la licitació que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions.
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
e) Central de compres / contractació conjunta: No.
f) Número d'expedient: Exp. 8004330008-2018-0008014
g) Obtenció de documentació:
a) Dependència: Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta.
c) Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.
d) Codi NUTS: ES514.
e) Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624.
f) Fax: 977296668.
g) Adreça d’internet del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat
h) Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
i) Data límit d’obtenció de documentació i informació: Dia 18 de setembre de 2018.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Assistència tècnica per a la redacció de quatre projectes
a les carreteres TP-2031, TP-2039,TV-7002 i T-1110.
b) Divisió per lots i núm.: Si (4)
LOT 1: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de condicionament de la carretera TP-2031 de Tarragona a la C-51. Tram: TV-2034 a C-51
LOT 2: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N340.
LOT 3: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a
T-700.
LOT 4: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera T-1110 de la carretera T-330 al límit de província.
c) Lloc de lliurament: SAT de la Diputació de Tarragona, Carrer Pere Martell, 2

Edifici Síntesi, 3a. planta. Tarragona
d) Termini d'execució: 3 mesos des de la formalització del contracte..
e) Admissió de pròrroga: No.
f) CPV: 08_71.356200-0 Serveis d'assistència tècnica
g) Codi NUTS: ES514.
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No.
3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus: Servei
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert

-S’aplica un acord marc: No.
-S’aplica una subhasta electrònica: No.
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No.
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris.
4. Valor estimat del contracte
Valor estimat lot 1: 53.727,87 euros (IVA exclòs).
Valor estimat lot 2: 38.312,37 euros (IVA exclòs).
Valor estimat lot 3: 30.805,89 euros (IVA exclòs).
Valor estimat lot 4: 25.021,58 euros (IVA exclòs).
Valor estimat del contracte: 147.867,70 euros (IVA exclòs).
5.Pressupost base de licitació
Import net lot 1: 65.010,71 euros (IVA inclòs).
Import net lot 2: 46.357,97 euros (IVA inclòs).
Import net lot 3: 37.275,13 euros (IVA inclòs).
Import net lot 4: 30.276,11 euros (IVA inclòs).
Import net del contracte: 178,919,92 euros (IVA inclòs).
6.Admissió de variants: No.
7.Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte.
b) Definitiva: Per cada lot: 5% de l’import d’adjudicació.
c) Termini de garantia: Un (1) any.

8. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica financera (Art. 87 LCSP)
El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos, haurà
d'acreditar el següent import de volum anual de negocis:
- Lot 1:.80.591,79 €
- Lot 2: 57.468,55 €
- Lot 3: 46.208,83 €
- Lot 4: 37.532,37 €
El volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i
dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui
Solvència tècnica (Art. 90 LCSP)

Per poder prendre part en aquest procediment, les empreses han d’aportar una relació
dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del contracte (projectes de carreteres), per un import mínim de
25.000 euros, en els tres (3) últims anys.
El requisit mínim és que, per cada lot, l'import dels serveis sigui:
Lot 1: 37.609,50 €
Lot 2: 26.818,66 €
Lot 3: 21.564,12 €
Lot 4: 17.515,11 €
L’equip humà mínim que l’empresa haurà d’adscriure al contracte és el següent:
- Director de l’equip: haurà de ser Màster d’enginyeria de camins, canals i ports o
titulació equivalent, amb una experiència mínima de 5 anys en la redacció de
projectes de característiques similars.
- Responsable de l’execució del contracte: haurà de ser Màster d’enginyeria de
camins, canals i ports o titulació equivalent; enginyer/atècnic/a en obres
públiques o grau universitar equivalent, amb experiència mínima de 5 anys en la
redacció de projectes de característiques similars.
El perfil professional de tot l’equip de treball s’acreditarà mitjançant titulació acadèmica
original o compulsada i currículum.
9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula divuitena del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10.Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
11.ACP aplicable al contracte? Sí.
12.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:
a) Data i hora límit presentació: dia 18 de setembre de 2018, a les 14:00 hores.
b) Documentació: s’indica a la clàusula dotzena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Lloc de presentació:
1.Entitat: Diputació de Tarragona, Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions, i/o Diputació Terres de l’Ebre (Palau Climent).
2. Domicili Tarragona: Passeig de Sant Antoni, 100, 2ª planta, 43003 Tarragona.
3. Domicili Terres de l’Ebre: Palau Climent, Carrer Montcada, 32, 43500 Tortosa.
d) Presentació electrònica: No, Per no tenir disponibles els mitjans electrònics.
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix.
f)

S’accepta la facturació electrònica: Si.

g) S’utilitza el pagament electrònic: Si.
13.Obertura de les ofertes
a)

Entitat: Diputació de Tarragona.

b)

Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.

c)

Localitat: 43003 Tarragona.

d)

Data i hora: 26 de setembre de 2018, a les 10.45 h.

e)

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic.

f)

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb
el previst al art. 158 de la LCSP

14.Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15.Recurs
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
en el Perfil de contractant.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
publicació en el Perfil de contractant.
16.Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No.

