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Data de l'acord: 1 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2018-0010421
Assumpte: Adjudicació del contracte de subministrament de sal fundent per vialitat hivernal
amb destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona.

Adjudicació del contracte de subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 18062A96AF394BBDBC37B7D59852A5F8 i data d'emissió 01/02/2019 a les 15:25:39

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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Codi de verificació: 435b5705-e73f-4f01-9172-9291e420a09b

Acord

De conformitat amb la proposta de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret de Presidència número 2018-0003818 de 10 de desembre de 2018, rectificat
per error material per decret de Presidència 2018-0003968 de data 19 de desembre de
2018, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del
subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb destinació a la conservació de
carreteres de la Diputació de Tarragona (2 lots), amb un pressupost màxim de despesa de
66.404,80 euros (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
LOT 1: Comarques de Tarragona, import màxim de despesa de 49.803,60 euros (IVA
inclòs) i els següents preus unitaris:
Sal funden de 1.000KG ..................... 63€ (IVA exclòs)
Sal fundent per sitja............................ 56€ (IVA exclòs)
LOT 2: Comarques de les Terres de l’Ebre, import màxim de despesa de 16.601,20 euros
(IVA inclòs).
Sal funden de 1.000KG ..................... 63€ (IVA exclòs)
Sal fundent per sitja............................ 56€ (IVA exclòs)
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 9 de
gener de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica
núm.

Licitador

1

IBERICA DE SALES, SA.

2

SERVISAL SALINERA, SL

La Mesa va examinar la documentació administrativa de les dues empreses licitadores
presentades i va indicar que la documentació de SERVISAL SALINERA, SL no era
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3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobre 3 dels lots 1 i 2 de l’
únic licitador acceptat, que contenia la documentació tècnica i proposició econòmica, amb
el resultat següent:

Núm.
Plica
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correcta. Es va posar de manifest l’existència d’un correu electrònic de l’empresa
SERVISAL SALINERA, SL, en què comunicava que es retirava del procediment. Per aquest
motiu, es va acordar no requerir esmena a l’esmentada empresa i excloure-la del
procediment. Per altra banda es va constatar que la documentació de l’empresa Iberica de
Sales, SA era correcta i se la va admetre a la licitació.

LICITADOR

Sobre 3: Oferta econòmica.
Lot 1 Comarques de Tarragona:
Sal fundent de 1.000KG ...... preu unitari (IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja......... preu unitari (IVA exclòs)
Lot 2 Comarques de les Terres de l’Ebre
Sal fundent de 1.000KG ...... preu unitari (IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja......... preu unitari (IVA exclòs)
Lot 1 Comarques de Tarragona:
Sal fundent de 1.000KG ...................62,00€(IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja .....................55,00€ (IVA exclòs)

1

IBERICA DE SALES, SA
Lot 2 Comarques de les Terres de l’Ebre
Sal fundent de 1.000KG ...................62,00€(IVA exclòs)
Sal fundent per a sitja ......................55,00€(IVA exclòs)

Aquest resultat es va publicar al Perfil de Contractant en data 10 de gener de 2019.
A la vista del resultat, la Mesa en la mateixa sessió va procedir a valorar l’ oferta econòmica
d’acord amb els criteris de valoració avaluable de forma automàtica establert a l’annex XII
del Plec de clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot
seguit:
"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, amb la que es vol aconseguir la millor oferta:
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 fórmula indicada”
De l’aplicació de l’esmentat criteri resulta la següent puntuació:
Lot. 1
Plica

Licitador

Puntuació

1

IBERICA DE SALES,SA

10

Licitador

Puntuació

Lot. 2
Plica
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IBERICA DE SALES,SA

10

En la mateixa sessió la Mesa va acordar excloure l’empresa Servisal Salinera, SL i
adjudicar el contracte del subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreters de la Diputació de Tarragona, a l’empresa
IBERICA DE SALES, SA (plica 1) per resultar ser les millors ofertes per al lot 1 i 2, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei de
contractes del sector públic en endavant (LCSP) pels imports següents:

Lot 1: Comarques de Tarragona per un import màxim de 49.803,60 € (IVA inclòs) i
els següents preus unitaris:
Sal fundent de 1.000 KG 75,02€ IVA inclòs
Sal funden per a sitja 66,55€ IVA inclòs
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1

Lot 2: Comarques de les Terres de l’Ebre per un import màxim de 16.601,20 € (IVA
inclòs i els següents preus unitaris:
Sal fundent de 1.000 KG 75,02€ IVA inclòs
Sal funden per a sitja 66,55€ IVA inclòs

L’acta de la Mesa es publicarà al Perfil de Contractant
4. En data 16 de gener de 2019, l’empresa IBERICA DE SALES,SA. (NIF A50003797 ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.058,00€ per
al lot 1 i carta de pagament 2019000014 i per un import de 686,00€ per al lot 2 i carta de
pagament 2019000015, posteriorment va aportar la resta de documentació requerida, que
ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
5. En data 25 de gener de 2019 la Intervenció General ha emès informe de conformitat de
fiscalització limitada prèvia en la fase d'adjudicació.

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la notificació de l’adjudicació
i la formalització del contracte.
2. D'acord amb el que disposa l'article 174.1 de Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'autorització i el
compromís de les despeses de caràcter plurianual es subordinaran al crèdit que per a cada
exercici es consigni en els respectius pressupostos.
3. La competència per a l'adjudicació 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).

En conseqüència, S'ACORDA:
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Segon. Excloure a l’empresa Servisal Salinera, SL segons acord de Mesa de contractació
en sessió de 9 de gener de 2019.
Tercer. Adjudicar el contracte del subministrament de sal fundent per vialitat hivernal amb
destinació a la conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona (2 lots), a l’empresa
IBERICA DE SALES,SA (NIF A-50003797) per al lot 1 i 2:
Lot 1: Comarques de Tarragona per un import màxim de 49.803,60 € (IVA inclòs) i els
següents preus unitaris:
Import màxim
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Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 9 de gener de 2019.

Preu sense IVA

41.160,00 €

IVA 21%

8.643,60 €

Preu del contracte

49.803,60 €

Preu unitari sal fundent de 1.000 KG
Preu unitari sense IVA

62,00 €

IVA 21%

13,02 €

Preu unitari total

75,02€

Preu unitari sal fundent per a sitja
Preu unitari sense IVA

55,00 €

IVA 21%

11,55 €

Preu unitari total

66,55€

Lot 2 Comarques de les terres de l’Ebre per un import màxim de 16.601,20 € (IVA inclòs) i
els següents preus unitaris:
Import màxim
Preu sense IVA

13.720,00 €

IVA 21%

2.881,20 €

Preu del contracte

16.601,20 €

Preu unitari sal fundent de 1.000 KG
Preu unitari sense IVA

62,00 €

IVA 21%

13,02 €

Preu unitari total

75,02€

Preu unitari sal fundent per a sitja
Preu unitari sense IVA

55,00 €
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11,55 €

Preu unitari total

66,55€

Quart. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte, pel 2019, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 3060/453 /21000/ 1 de la manera següent:
Exercici

Núm operació

Import

2019

2019001291-D

33.202,40€

Autoritzar i disposar la despesa derivada d'aquest contracte, pel 2020, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3060/453 /21000/ 1 de la manera següent:
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IVA 21%

Exercici

Núm operació

Import

2020

2019001292-AD

33.202,40€

condicionada a l’aprovació del corresponent pressupost.
Donar de baixa l'import de 33.202,40 de l'autorització núm operació 2018047572-A de
l'exercici 2019.
Cinquè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 16a.7 del Plec de
clàusules administratives particulars.
Sisè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè concorri a la signatura de formalització del contracte
administratiu corresponent a partir del 15è dia hàbil des què es faci tramesa de la
notificació de l'adjudicació, i en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAT.

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.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el termini de
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la remissió d’aquesta notificació (data
Registre de Sortida), prèvia presentació d’un escrit anunciant-lo davant l’òrgan
contractació.

de
15
de
de
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