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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE
CONTRACTAR

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ
Les Brigades de Conservació de Carreteres de la Diputació de Tarragona duen a
terme actuacions de manteniment de vialitat hivernal a la xarxa local de carreteres,
Aquestes tasques inclouen el manteniment preventiu d'extensió de fundents per
evitar l'aparició de plaques de gel a la superfície de la calçada i el manteniment
curatiu d'eliminació de neu durant els episodis de nevades que es produeixin.
Per a la realització de les esmentades actuacions, s’estima necessari procedir a la
contractació del subministrament de sal fundent envasada en big-bag de 1000 kg
amb transport fins els parcs de Reus, Valls i Tortosa, així com per omplir les sitges
situades a qualsevol punt de la província de Tarragona
La tipologia de la sal fundent a subministrar per a la realització de les actuacions de
conservació, podrà ser qualsevol dels especificats en el pressupost que s'inclou al
punt nº4.1 del plec de condicions tècniques.
L'import màxim del contracte, s'ha calculat realitzant un estudi de mercat del cost
dels diferents tipus de sal fundent a subministrar i dels preus mitjans de
subministrament de les propostes de despesa realitzades per la secció de
conservació els darrers anys.
Tractament de dades de caràcter personal (ref. Reglament LOPD 1720/2007):
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SÍ ›
Nivell de Seguretat __________

NO ›X

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de sal fundent amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona.
3.- DIVISIÓ EN LOTS

Es preveuen dos lots:
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona: que inclouen les actuacions a les
comarques del Tarragonès, Baix Penedés, Alt Camp, Conca de Barberà,
Baix Camp i Priorat.
Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre: que inclouen les actuacions ales
comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià.
4.- VALOR ESTIMAT
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LOT 1: Camp de Tarragona
Pressupost de licitació:
Import de les prorrogues:
Import de les modificacions previstes ( ):
Valor estimat del LOT 1 :

41.160,00 €
41.160,00 €
0,00 €
82.320,00 €

LOT 2: Terres de l'Ebre
Pressupost de licitació:
Import de les prorrogues:
Import de les modificacions previstes ( ):
Valor estimat del LOT 2 :
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

13.720,00 €
13.720,00 €
0,00 €
27.440,00 €
109.760,00 €

5.- PRESSUPOST
Tipus de Pressupost: Màxim de Despesa
Lot 1: Comarques del Camp de Tarragona
Pressupost màxim de licitació:
IVA 21%:
Pressupost total:

41.160,00 €
8.643,60 €
49.803,60 €

Lot 2: Comarques de les Terres de l'Ebre
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Pressupost màxim de licitació:
IVA 21%:
Pressupost total:

13.720,00 €
2.881,20 €
16.601,20 €

Total pressupost màxim de despesa del contracte 66.404,80 €
Es fixa el preu màxim de licitació en base als amidaments màxims previstos a cada
lot aplicant els preus unitaris següents, que s'han obtingut d'un estudi de preus de
mercat i dels darrers contractes de subministrament de sal fundent per la Diputació
de Tarragona
Lot 1: Camp de Tarragona.

Nº

Unitat

Descripció

1

TN

2

TN

Subministrament de sal fundent en big-bag de 1000 kg inclòs el
transport i la descàrrega
Subministrament de sal fundent per a sitja inclòs el transport i la
descàrrega

Amidament

Preu

Import

600

63,00 € 37.800,00 €

60

56,00 €

3.360,00 €

IMPORT MÀXIM PREVIST LOT 1 CAMP DE TARRAGONA

41.160,00 €

IVA (21%)

8.643,60 €

TOTAL IVA INCLÒS

49.803,60 €
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LOT 2: Terres de l'Ebre

Nº

Unitat

Descripció

1

TN

2

TN

Subministrament de sal fundent en big-bag de 1000 kg inclòs el
transport i la descàrrega
Subministrament de sal fundent per a sitja inclòs el transport i la
descàrrega

Amidament

Preu

Import

200

63,00 € 12.600,00 €

20

56,00 €

1.120,00 €

IMPORT MÀXIM PREVIST LOT 2 TERRES DE L'EBRE

13.720,00 €

IVA (21%)

2.881,20 €

TOTAL IVA INCLÒS

16.601,20 €

6.- LLOC DE SUBMINISTRAMENT
El subministrament dels big-bags de sal fundent, es realitzarà als parcs de Reus,
Valls i Tortosa de la Diputació de Tarragona i el subministrament a les sitges, serà
l’Administració la que establira en cada moment el lloc exacte on ha de realitzar-se
el corresponent subministrament de sal fundent, que podrà ser en qualsevol
carretera de les comarques incloses als lots.
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Les adreces dels punts dels parcs de brigada son les següents:
-Tortosa.
c/de la Nova Estació de Ferreries s/n
43500 Tortosa

-Valls.
ctra. Valls-Pla de Sta. Maria nº7
Pol.Ind.Valls
43800 Valls
-Reus
Polígon Nirsa c/ la Grasa 16
Ctra. Reus a Constanti Km 3
Reus (Tarragona)
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7.- DURADA DEL CONTRACTE
2 Anys + dues pròrrogues d'un any que seran optatius per a la Diputació de
Tarragona i obligatoris per al contractista.

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.
El criteri d'adjudicació serà el criteri de l'oferta econòmica, i s'aplicarà la fórmula
següent per obtenir la puntuació, en base a l'oferta de l'import total estimat del
subministrament ofertat per cada contractista.
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
Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa o
desproporcionada
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Segons a l'article 149 , d'ofertes anormalment baixes, de la llei 9/2017 de contractes
del sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius que han de
permetre identificar els casos en què una oferta es considera anormal, i que en
aquest cas són:


Quan, concorri un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 25 unitats percentuals.



Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.



Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’ha
d’excloure per al còmput de la mitja aritmètica l’oferta de quantia més alta
quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitja. En qualsevol
cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.



Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres
ofertes de menor quantia.



Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de
contractació podrà considerar la relació entre la solvència de l’empresa i
l’oferta presentada.
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9.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA
En aquest contracte de subministrament no s’exigeix classificació, no obstant,
caldrà que acrediti la seva solvència amb el compliment dels requisits mínims de
solvència econòmica i financera i de solvència tècnics o professional establerta al
Plec de clàusules administratives.
10.- PENALITATS
Es fixa una sanció econòmica de 300 € per l’incompliment en la realització d’un
subministrament en els terminis establerts al punt 4.4. del plec de condicions.
Aquest import econòmic serà deduït de la factura mensual del període on s’hagi
produït l’incompliment.
En el supòsit que es donin cinc incompliments de les condiciones del
subministrament, els Serveis Tècnics del S.A.T. podran proposar a l'òrgan de
contractació la rescissió del contracte.
Seran d'aplicació també les previstes a la llei 9/2017 del sector públic.
11.- MODIFICACIONS
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No es preveuen.
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