Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre la licitació d'un contracte menor.
Exp. 8004330008-2018-0011379
Per mitjà del present s'anuncia l'inici dels tràmits de la licitació amb publicitat al Perfil de
Contractant del contracte menor del servei de redacció de tres projectes de pavimentació
i serveis: de la Plaça de l'Església, del carrer Major i del carrer Josep Llop, al municipi d'el
Masroig, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de prescripcions tècniques publicat al Perfil de Contractant, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Unitat que tramita l’expedient: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
c) Obtenció de documentació:
1. Unitat: Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta.
3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.
4. Telèfons: 977296624 – 977296640 – 977296645.
5. Fax: 977296668.
6. Adreça electrònica del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
7. Correu electrònic: contractesmenors@dipta.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 19-11-2018 14:00 hores.
d) Número de l’expedient: 8004330008-2018-0011379
2. Objecte del contracte
a) Tipus: SERVEIS
b) Descripció de l’objecte: servei de redacció de tres projectes de pavimentació i serveis:
de la Plaça de l'Església, del carrer Major i del carrer Josep Llop, al municipi d'el Masroig.
c) Divisió per lots i núm.: No.
d) Lloc d'execució: Diputació de Tarragona/
e) Termini d'execució: 1 Mes des de la data d'encàrrec.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Contractació menor.
c) Criteris d’adjudicació: Únic criteri preu.
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4. Pressupost base de licitació
Import net: 6.115,53 euros (IVA exclòs):1.230,37 € corresponent al cost de redacció del
projecte C/ Josep Llop, 1.423,53 € corresponent a la redacció del projecte C/ Major i
3.461,63 € corresponent a la redacció del projecte Plaça de l’església.
Import total: 7.399,79 euros (IVA inclòs).
5. Garanties exigides
No es preveu dipòsit de garantia.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: 19-11-2018 14:00 hores.
b) Forma de presentació: Telemàtica. Les ofertes s’han de presentar a través del sobre
electrònic publicat a la Plataforma de contractació electrònica de la Diputació.
Cal que els licitadors estiguin donats d’alta al registre de licitadors de la Diputació i que
es descarreguin el programari de presentació d’ofertes electròniques des de la mateixa
plataforma.
c) Adreça electrònica de presentació d’ofertes: http://pdc.diputaciodetarragona.cat/
d) Documentació a incloure en el sobre electrònic
- Oferta econòmica segons el model de l’Annex I
- Declaració responsable segons el model de l’Annex II
- Pòlissa de responsabilitat civil d'acord amb el punt 3.1. del plec de prescripcions tècniques.
- Titulació/ns professional del/s redactor/s dels projectes.
e) Limitació d'adjudicacions de contractes menors,
D'acord amb el que disposa l'article 118.3 LCSP, la Diputació comprovarà que els
licitadors que presentin ofertes per aquest contracte no hagin subscrit durant l'exercici,
més contractes menors d'objecte similar que, individual o conjuntament, superin els
15.000,00 euros (IVA exclòs), exceptuant els d'exclusivitat. En cas que es constati que
una empresa supera el llindar permès, no es podrà tenir en compte la seva proposició.
7. Dades de contacte i suport tècnic
a) Dades de contacte unitat responsable:
- Unitat responsable: ADMINISTRACIO I PLANIFICACIO - AREA SAM
- Responsable del contracte: Vicenç Veses – vveses@dipta.cat. Director Tècnic
Enginyeria.Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori. SAM Telèfon
977591488
- Dades de contacte:
Tècnic delegat de l expedient
Albert Compte
Unitat Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
Diputació de Tarragona
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Seu Pere Martell, num 2
977258601
b) Ajuda licitació electrònica:
Les instruccions per donar-se d’alta al registre de licitadors i per presentar ofertes electròniques estan detallades en la Guia de licitació electrònica inclosa en l’Annex III.
Per qualsevol consulta o sol·licitud de suport en relació a les altes de licitadors o a la
licitació electrònica, us podeu adreçar a la Unitat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions, per telèfon al 977 296 624 o mail a
contractesmenors@dipta.cat. A més, a la web del perfil de contractant hi trobaran un
enllaç a l’ajuda en línia a empreses.
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ANNEX I: OFERTA ECONÒMICA

..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom
propi, o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a
......................................................................,
i
codi
d’identificació
fiscal
número ...................................... assabentat de les condicions tècniques i administratives
que regeixen la contractació menor del servei de redacció de tres projectes de
pavimentació i serveis: de la Plaça de l'Església, del carrer Major i del carrer Josep Llop,
al municipi d'el Masroig, es compromet a complir-les estrictament i s’ofereix a realitzar
l’objecte del contracte per la quantitat de .........................................................................
euros (en lletra i en números), amb el desglossament següent:
Tipus IVA (.....%)

Preu sense IVA
Import IVA
Preu del contracte

S’adjunta la documentació exigida.
....................................., ....... de/d’.......................... de

(segell)
Signat:...................................

...............................€
...............................€
...............................€
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ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER
CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I EN
MATÈRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL
..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom
propi, o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a ................................................................................................., i número d’identificació
fiscal......................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb
el sector públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar
amb l’Administració, té capacitat d’obrar i no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat al capítol II, Títol II del Llibre I 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.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que es tà al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i que no té cap deute
amb la Diputació de Tarragona.
4. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que autoritzo a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés normativa de desenvolupament, per participar en el procediment de
contractació administrativa i durant la vigència del contracte de l’expedient núm. 80043300082018-0011379.
7. Que l'empresa a la qual represento és:
PIME

Pertany al Tercer Sector

8. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació
d'aquest contracte és ..............................................................
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat.
....................................., ....... de............... de.....................
Signat:..............................
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ANNEX III
GUIA DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA
Diputació de Tarragona

1. Introducció
La present guia conté les instruccions bàsiques i requisits tècnics necessaris per a la presentació
d'ofertes electròniques a les licitacions de la Diputació de Tarragona, mitjançant la Plataforma de
contractació electrònica de la Diputació a la web www.pdc.diputaciodetarragona.cat

2. Requisits previs
Per fer ús dels serveis que ofereix la plataforma de contractació electrònica és necessari que compliu els següents requisits:
- Disposar d'un certificat electrònic. Podeu veure el llistat de certificats admesos en el següent enllaç: https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-saber-quins-prestadors-i-quins-certificats-estan-classificats-i-reconeguts-pel-validador-del-consorci-aoc/
- Comprovar que l'equip informàtic que utilitzareu per a la presentació de l'oferta compleix
els requisits mínims exigits. Podeu verificar-los accedint al següent enllaç: http://soporte.plyca.es/checklist
- Heu d'estar donats d'alta en el registre de licitadors de la Diputació. Per fer-ho, accediu
amb el vostre certificat digital a l’apartat «Accedeixi a més informació amb el seu certificat
digital» de la plataforma de contractació de la Diputació ( https://econtractacio.diputaciodetarragona.cat/licitacion/goInside), i seguiu les instruccions que es mostraran (només la primera vegada). Veieu informació detallada en l'apartat «3. Alta registre licitadors de la Diputació de
Tarragona»)
- Descarregar el programari per a la presentació de sobres electrònics des de l'apartat licitacions/descàrrega de software de la Plataforma o enllaç https://econtractacio.diputaciodetarragona.cat/licitacion/descargas.do. Per al correcte funcionament d'aquest programari necessitareu Java versió 1.7.0 o superior.
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3. Alta al registre de licitadors de la
Diputació
Per donar-vos d'alta al registre de
licitadors, haureu d'anar a la web de la
plataforma des del vostre navegador i
accedir amb el vostre certificat digital a
l’apartat «Accedeixi a més informació
amb el seu certificat digital» (1)–(2)
https://econtractacio.diputaciodetarrag
ona.cat/licitacion/goInside
El sistema us demanarà una adreça de
correu electrònic i us enviarà un missatge
de confirmació amb un enllaç que haureu
de validar.
Una vegada finalitzat el procés de registre
d'usuari haureu de donar d'alta l'empresa
mitjançant l'opció «La meva empresa»
(3) de la plataforma i seguir les instruccions que es mostraran a la pantalla (4):
• Descarregar i omplir el formulari d'alta
• Signar-lo
• Annexar el fitxer
• Prémer "Alta" per finalitzar el procés

4. Licitació electrònica: Accés al sobre electrònic
Per poder licitar electrònicament és necessari que
disposeu d'un certificat electrònic vàlid, que us
hagueu registrat al Registre de licitadors de la
Diputació i que us hagueu descarregat el programari
del sobre electrònic (1).
Haureu d'entrar en la licitació en què us interessi participar (2) i descarregar-vos el sobre electrònic que
trobareu dins de l’expedient.
L’haureu d’emplenar, signar digitalment i trametre
electrònicament amb el programari que us haureu
descarregat (Veieu informació detallada a l'apartat
«5. Licitació electrònica: Presentació del sobre electrònic»)
Si es tracta d'un procediment sense publicitat del qual
heu rebut la invitació, haureu d'identificar-vos al perfil
(3) amb el vostre certificat i accedir a l’apartat «Els
meus expedients» (4).

5. Licitació electrònica: Presentació del sobre electrònic.
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El programari de presentació del sobre electrònic us permetrà introduir, signar i enviar
electrònicament la vostra oferta.
En les diferents pantalles anireu veient les instruccions detallades de la informació i documents
que heu d'aportar.

Introduïu
Introduïu les
les dades
dades
l'empresa
l'empresa amb
amb què
què
presenteu
presenteuaala
lalicitació.
licitació.

de
de
us
us

En
En la
la pantalla
pantalla de
de preparació
preparació de
de l'oferta
l'oferta s'indiquen
s'indiquen els
els
documents
documents que
que s'han
s'han d'emplenar
d'emplenar de
de cada
cada sobre
sobre (si
(si n'hi
n'hi
ha
hamés
mésd'un).
d'un).
Per
Per annexar
annexar la
la documentació
documentació requerida
requerida haureu
haureu de
de
prémer
prémer cada
cada nom
nom de
de document
document ii pujar
pujar l'arxiu
l'arxiu
corresponent.
corresponent.També
També podreu
podreuafegir
afegiraltres
altresdocuments.
documents.

ElEl programa
programa us
us indicarà
indicarà sisi elel document
document requereix
requereix
signatura
i
us
demanarà
si
els
voleu
signatura i us demanarà si els voleu signar
signar en
en aquell
aquell
moment
momentoomés
méstard.
tard.

Una vegada annexats tots els documents requerits es generarà el sobre electrònic. El sistema us
demanarà que el signeu i que l'envieu electrònicament.
Si el procés finalitza correctament rebreu un justificant del registre electrònic de la Diputació.

6. Dades de contacte i resolució d'incidències
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Per resoldre els dubtes i incidències en relació amb el procés d'alta o amb la licitació electrònica,
disposeu d'un enllaç de suport tècnic específic al qual podeu accedir des de l'apartat
"Licitacions/Ajuda PLYCA-Empresas" de la plataforma de contractació www.pdc.diputaciodetarragona.cat.
També podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, al telèfon 977 296 624 o per correu electrònic contractesmenors@dipta.cat

