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Assumpte:

Aprovació i adjudicació de la contractació menor del lloguer i manteniment de fonts
d’aigua de consum humà de diversos edificis de la Diputació

DECRET

Expedient relatiu a la contractació menor del lloguer i manteniment de
fonts d’aigua de consum humà de diversos edificis de la Diputació

Fets
1. La unitat de Serveis Generals ha iniciat la tramitació de la contractació
menor del lloguer i manteniment de les fonts d’aigua de consum humà
durant l’any 2019, amb un pressupost màxim de despesa de 14.832,29 €
(Iva exclòs) i regida pels preus unitaris següents:
Article

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Lloguer i manteniment font d’aigua embotellada de peu

35,00 €

Lloguer i manteniment font osmosi inversa de peu

450,00 €

Lloguer i manteniment font d’osmosis inversa domèstica

360,00 €

Manteniment font d’osmosi inversa de peu de propietat

286,00 €

Manteniment font d’osmosi inversa domèstica de propietat

198,00 €

Ampolla d’aigua mineral natural o de font d’aprox.13 L

5,65 €

Caixa de gots biodegradables 2.500 unitats

140,00 €

2. El cap de Serveis Generals ha redactat el plec de condicions que han de
regir aquesta contractació.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del
Contractant de la Diputació de Tarragona en data 05-12-2018, van
concórrer les següents empreses que han presentat les ofertes detallades a
continuació:

Article

AQUADIRECT BLUE VIVA AQUA SERVICE
HOMATIC, SLU
PLANET, SL
SPAIN, SL
Preu
unitari
Preu
unitari
(IVA Preu unitari (IVA
(IVA exclòs)
exclòs)
exclòs)

Lloguer i manteniment font d’aigua
29,00 €
embotellada de peu

24,00 €

35,00 €

Lloguer i manteniment font osmosi 349,00 €
inversa de peu

300,00 €

248,00 €

Lloguer i manteniment font d’osmosis
355,00 €
inversa domèstica

200,00 €

360,00 €

Manteniment font d’osmosi inversa de
199,00 €
peu de propietat

204,00 €

90,00 €

Manteniment font d’osmosi
domèstica de propietat

180,00€

198,00€

Ampolla d’aigua mineral natural o de
4,99 €
font d’aprox.13 L

4,20 €

3,00 €

Caixa de gots biodegradables 2.500
139,00 €
unitats

55,00 €

100,00€

inversa

195,00 €

4. D'acord amb l'informe de valoració de les ofertes emès pel responsable
del contracte l'oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per
l'empresa Aquadirect Blue Planet, S.L., per un import de màxim
14.832,29 € més 3.114,78 € d'IVA i pels preus unitaris següents.
Article

AQUADIRECT BLUE PLANET, SL
Preu unitari (IVA exclòs)

Lloguer i manteniment font d’aigua embotellada de peu

24,00 €

Lloguer i manteniment font osmosi inversa de peu

300,00 €

Lloguer i manteniment font d’osmosis inversa domèstica

200,00 €

Manteniment font d’osmosi inversa de peu de propietat

204,00 €

Manteniment font d’osmosi inversa domèstica de propietat

180,00€

Ampolla d’aigua mineral natural o de font d’aprox.13 L

4,20 €

Caixa de gots biodegradables 2.500 unitats

55,00 €

5. S’ha comprovat que l’expedient no altera l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de contractació, que el contractista no ha
subscrit més contractes menors amb objecte similar que individual o
conjuntament superin la xifra de 15.000,00€ (IVA exclòs) de valor estimat, i
que s'ha seguit el procediment establert a les bases d'execució del
pressupost de la Diputació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

3. La base 32 de les bases d’execució del pressupost preveu la publicitat al
perfil de contractant de les licitacions dels contractes menors de
subministraments i serveis de pressupost base de licitació igual o superior a
10.000,00 € (IVA exclòs).
4. La Disposició addicional 3a de la LCSP permet la tramitació anticipada
dels contractes que hagin de començar a executar-se en l'exercici següent,
sotmetent l'adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació
dels recursos que hagin de finançar el contracte corresponent.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del lloguer i manteniment de fonts d’
aigua de consum humà de diversos edificis de la Diputació de Tarragonai el
plec de condicions que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a Aquadirect Blue Planet, S.L., amb
NIF B62117783 per un import màxim de DISSET MIL NOU-CENTS
QUARANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS (17.947,07 €) IVA inclòs i
pels preus unitaris ofertats.
Tercer. Sotmetre l’adjudicació a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i i suficient en el pressupost de la Diputació de Tarragona per
l’exercici 2019.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa d'aquest contracte amb càrrec a l’
aplicació pressupostària 2019-4020-920-22699 i amb número d’operació
2018053397.
Cinquè. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que
han presentat ofertes.
Sisè. Traslladar-ho a l’Àrea de Serveis Interns i a la Intervenció General.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, 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, davant del president de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Álvaro Gisbert Segarra

