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8004330008-2018-0009385

Referència:

RLP/nsa

Òrgan competent:

President

Assumpte:

Adjudicació del contracte del subministrament i instal·lació de dos comandaments
remots per a la grua dels camions de la brigada dels parcs de Valls i Tortosa

DECRET

Adjudicació del contracte del subministrament i instal·lació de dos
comandaments remots per a la grua dels camions de la brigada dels
parcs de Valls i Tortosa.
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Expedient:

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 7 de setembre de 2018, es va
aprovar l’expedient de contractació, els plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits
licitatoris per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat
abreujat, del subministrament i instal·lació de dos comandaments remots
per a la grua dels camions de la brigada dels parcs de Valls i Tortosa, amb
un pressupost base de licitació de 12.947,00 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la mesa de contractació, en
sessió de data 26 de setembre de 2018, va procedir a l'obertura del sobre
únic presentat electrònicament pels tres licitadors que han concorregut a la
licitació:
Núm. oferta

Licitador

1

BALLESTAS REUS S.L

2

CARROCERIAS CONSA S.L.

3

TRANSGRUAS CIAL, S.L.

La Mesa examina la documentació inclosa en els sobres i constata que és
correcta i acorda admetre a les empreses a la licitació.
El resum de les ofertes econòmiques presentades és la següent:
Núm.
Plica

LICITADOR

Proposta econòmica
(IVA exclòs)

1

BALLESTAS REUS S.L

9.080,00 €

2

CARROCERIAS CONSA S.L.

10.700,00 €

3

TRANSGRUAS CIAL, S.L.

10.576,50 €
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3. En el mateix acte la Mesa va comprovar que la plica 1 (Ballestas Reus,
SL ) podria considerar-se anormalment baixa i acorda requerir-li justificació
de l’oferta presentada, en aplicació de l'article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
4. Dins el termini establert en el requeriment, l’empresa esmentada va
presentar la documentació justificativa de la seva oferta a la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions que la va trametre a la
unitat responsable del contracte per a la seva valoració.
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El resultat de l'obertura del sobre únic es va publicar al perfil de contractant
el dia 28 de setembre de 2018.

5. En data 4 d’octubre de 2018 el responsable del contracte emet informe de
justificació de l'oferta de valor anormal o desproporcionat, que es transcriu a
continuació, en el que proposa acceptar l'oferta presentada per Ballestas
Reus SL, ja que es considera suficientment justificada:
“INFORME
Sobre la justificació del valor anormal de l’oferta presentada per
l'empresa BALLESTAS REUS, S.L. en relació amb la licitació per
contractar el subministrament i instal·lació de dos comandaments
remots per a la grua de camions de la brigada dels parcs de Valls i
Tortosa
Amb data 26 de setembre de 2018, la mesa de contractació va realitzar
l'obertura de sobre electrònic únic. Realitzat el càlcul sobre la possible
existència d'ofertes anormals o desproporcionades, d'acord amb el que
indica el punt 8 del quadre de característiques del Plec de clàusules
administratives particulars, es desprèn que el preu ofert per l'empresa
BALLESTAS REUS, S.L. es podia considerar com anormal o
desproporcionat.
L’empresa BALLESTAS REUS, S.L., ha presentat la justificació de la seva
oferta.
Pel que fa a la justificació presentada s’emet l’informe següent:
L’oferta d’aquesta empresa, que podria considerar-se anormal o
desproporcionada, té una baixa del 15,14% respecte del pressupost base
de licitació.
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L'empresa és distribuïdor oficial de les marques del comandament i de
la grua existent als camions, aquest fet provoca que pugui oferir uns
preus més competitius.
Aquest fet fa que siguin molt coneixedors del sistema de muntatge i
provoca que el temps necessari per a la instal·lació dels equips sigui
inferior.
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El raonament presentat per l’empresa per justificar la baixa es fonamenta de
manera general en els motius següents:

A més, atenent allò que estableix l’article 85.6 del Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, l'empresa ha provat per
mitjà d'instal·lacions d'elements de similars característiques en vehicles de
la brigada la seva capacitat i solvència tècnica.
Per tant, es proposa acceptar l'oferta presentada per l'empresa BALLESTAS
REUS, S.L., atès que es considera que justifica de forma suficient la seva
oferta.”
6. En data 10 d’octubre de 2018, la Mesa de contractació assumeix l’informe
emès pel responsable del contracte i procedeix a valorar les ofertes
econòmiques d’acord amb l’únic criteri d'adjudicació establert, amb el
resultat següent:

Núm.
plica

Empresa

Puntuació sobre B

1

BALLESTAS REUS S.L

10

2

CARROCERIAS CONSA S.L

8,48

3

TRANSGRUAS CIAL, S.L.

8,58

En la mateixa sessió acorda proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació
del contracte de subministrament i instal·lació de dos comandaments remots
per a la grua dels camions de la brigada dels parcs de Valls i Tortosa a l’
empresa Ballestas Reus, SL, (plica 1), per un import de 10.986,80€ (IVA
inclòs) per resultar ser la millor oferta, prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereixen els l’articles 150.2 i 159.4 LCSP.
7. En data 18 d’octubre de 2018 l'empresa Ballestas Reus, SL, ha aportat la
documentació requerida per la mesa, la qual ha estat trobada conforme per
la secretària de la mesa.
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9. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon al president
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern
(decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015). Per tal de no demorar
l'adjudicació d’aquest procediment i donat que no està prevista sessió de
Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’aquesta
competència.

Fonaments de dret
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8. En data 22 d'octubre de 2018, la Intervenció General emet informe de
conformitat, de fiscalització limitada prèvia a l'adjudicació.

1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24
/UE, de 26 de febrer de 2014, preveuen la classificació de les ofertes i
l'adjudicació dels contractes dels procediments oberts i oberts simplificats
respectivament.
2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del
contracte del procediment obert simplificat amb tramitació abreujada es pot
fer mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució de
l'adjudicació.
3. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, de
1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar el contracte de
subministrament i instal·lació de dos comandaments remots per a la grua
dels camions de la brigada dels parcs de Valls i Tortosa, delegada per la
Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 10 d’
octubre de 2018.
Tercer. Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de dos
comandaments remots per a la grua dels camions de la brigada dels parcs
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Preu sense IVA: 9.080,00 €
Import 21% IVA: 1.906,80 €
Preu total: 10.986,80 €
Quart. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2018 / 3060 / 453 / 62300 / 01 i número d'operació
D2018042868.
Cinquè. Publicar la resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació,
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de Valls i Tortosa a l’empresa Ballestas Reus, SL amb NIF B43332618, per
un import de 10.986,80 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:

Sisè. Notificar-ho a l'adjudicatari amb l'advertiment de que la formalització
del contracte es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució
d'adjudicació mitjançant sobre electrònic al qual podrà accedir a través de la
plataforma de contractació electrònica de la Diputació
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació de la resolució, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació de la resolució, davant del
mateix òrgan que l'ha dictat.

El president
Josep Poblet i Tous
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