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Data de l'acord: 1 de febrer de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2018-0005359
Assumpte: Adjudicació del contracte del servei de reparació d'un equip de climatització de
l'edifici Síntesi.

Adjudicació del contracte del servei de reparació d'un equip de climatització de
l'edifici Síntesi.

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 3B9D314AF5EC4B9BA7B1FF9691DD0118 i data d'emissió 05/02/2019 a les 13:18:00

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=748a5eab-3ad5-40e8-a025-190642b1a35d

Codi de verificació: 748a5eab-3ad5-40e8-a025-190642b1a35d

Acord

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

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 30 de novembre 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 servei de reparació d'un equip de climatització de
l'edifici Síntesi, amb un pressupost màxim de licitació de 41.972,33 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, va procedir a l'obertura
del sobre únic presentat electrònicament pels dos licitadors que han concorregut a la
licitació:
Núm. oferta

Licitador

1

EIXUMARA D'INDÚSTRIES, S.L.

2

CLIMATIZACION SAUFER, S.L

La Unitat 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 1. EIXUMARA D'INDÚSTRIES, S.L.

DETALL
Transport de residu refrigerant per ampolla.

UNITAT
Preu unitat

PREU UNITARI (IVA
exclòs)
49,94 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,48 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

34,89 €

Oficial calefactor

Preu hora

23,33 €

Ajudant calefactor

Preu hora

20,13 €
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Preu partida alçada

Líquid desincrustat

690,00 €

Preu litre

6,42 €

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

8,92 €

Refrigerant R407C

Preu quilogram

54,89 €

Núm. Plica 2 .CLIMATIZACION SAUFER, S.L
DETALL

UNITAT

Transport de residu refrigerant per ampolla.
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Previsió de material a substituir per fuites

PREU UNITARI

Preu unitat

45,00 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,50 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

33,05 €

Oficial calefactor

Preu hora

23,33

Ajudant calefactor

Preu hora

20,13

Previsió de material a substituir per fuites

Preu partida alçada

Líquid desincrustat

700,00

Preu litre

6,50

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

7,00

Refrigerant R407C

Preu quilogram

50,00

3. En data 21 de desembre de 2018, el cap de Serveis Generals, responsable del contracte
i membre de la Unitat tècnica informa el següent:
"Contractació del servei de reparació d'un equip de climatització de l'edifici Síntesi
(exp. 8004330008-2018-005359)
Puntuació del criteri d'adjudicació de les ofertes
Un cop analitzada la documentació de les empreses que han presentat oferta, s'observa
que tots els licitadors han presentat oferta amb tots els preus unitaris i amb import inferiors
als indicats en la licitació. Per tant, cap empresa queda exclosa per aquest concepte i es
procedeix a la valoració de les seves ofertes.
Valor total de les ofertes
L'avaluació de les ofertes s'ha de realitzar mitjançant l'aplicació de la fórmula [sumatori
(preu unitari que ha ofert el licitador x factor de ponderació)], ponderant el preu de cada una
de les unitats en què es descompon el pressupost amb el seu pes específic respecte el
volum de lliuraments.
Transport
de

factor

residu
refrigerant

per

de

Nitro-

ponde- gen
ració

factor
de ponderació

Taxa
refrigerant
R407C

factor de
ponderació

Oficial
Calefactor
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de Ajudant

ponde-

cale-
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factor
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d e
ponderació

ampolla
0,0058

0,0899

0,2422

0,0861

0,0743

Eixumara
d'industries,

49,94 €

0,29 €

6,48 €

0,58 €

34,89 €

8,45 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

1,50 €
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Climatización
Saufer, SL

Licitació

45,00 €

0,26 €

6,50 €

0,58 €

33,05 €

8,00 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

50,00 €

0,29 €

6,50 €

0,58 €

35,00 €

8,48 €

23,33 €

2,01 €

20,13 €

1,50 €

Gestió de
Previsió
de
material
a
substituir

destrucció
factor
de
ponderació

Líquid
desincrustant

de
factor de

refrigerant

factor de

Refrifgerant

factor de

ponderació

R407C i

ponderació

R407C

ponderació

certificat

per fuites

de
destrucció
0,0807

Eixumara
d'industries,
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SL

690,00 €

SL
Climatización
Saufer, SL
Licitació

700,00 €

700,00 €

55,68
€
56,49
€
56,49
€

0,0094

0,0311

0,3805

6,42 €

0,06 €

8,92 €

0,28 €

54,89 €

4,93 €

6,50 €

0,06 €

7,00 €

0,22 €

50,00 €

4,50 €

6,50 €

0,06 €

9,00 €

0,28 €

55,00 €

4,94 €

TOTAL
73,78
€
73,62
€
74,63
€

Valoració de les proposicions
Criteri únic
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 100 punts. L’oferta més baixa ha de rebre 100 punts. La resta d’
ofertes s’han de puntuar de forma inversament proporcional mitjançant l’aplicació de la següent fórmula:
puntuació = (100 x oferta més baixa) / oferta que es valora.

Eixumara

oferta ponderada

d'industries, SL

99,78

73,78 €

Climatización

oferta ponderada

Saufer, SL

100,00

73,62 €

Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa:
Climatización Saufer, SL"
4. Dins el termini establert en el requeriment, en data 14 de gener de 2019 l’empresa
CLIMATIZACION SAUFER, S.L, proposada com adjudicatària, va presentar la
documentació requerida a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.
5. En data 25 de gener de 2019, la Intervenció General, en aquesta fase del procediment,
ha fiscalitzat de conformitat aquest expedient.

Fonaments de dret
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2. L'article 159.6 de la mateixa norma, regula el procediment obert simplificat abreujat i
preveu que en aquest procediment la formalizació del contracte podrà efectuar-se
mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució d'adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte 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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1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic (LCSP), preveuen la classificació de les ofertes i l'adjudicació dels contractes dels
procediments oberts i oberts simplificats respectivament.

Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir l'informe tècnic
de data 21 de desembre de 2018.
Segon. Adjudicar el contracte del servei de reparació d'un equip de climatització de l'edifici
Síntesi a l’empresa CLIMATIZACION SAUFER, S.L amb NIF B43332618, per un import
màxim de 41.972,33 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA:
34.687,88 €
IVA (21%):
7.284,45 €
Preu màxim del contracte: 41.972,33 €
I pels preus unitaris ofertats, que són els següents:
DETALL
Transport de residu refrigerant per ampolla.

UNITAT

PREU UNITARI

Preu unitat

45,00 €

Nitrogen.

Preu quilogram

6,50 €

Taxa refrigerant R407C

Preu quilogram

33,05 €

Oficial calefactor

Preu hora

Ajudant calefactor

Preu hora

Previsió de material a substituir per fuites
Líquid desincrustat

Preu partida alçada

23,33
20,13
700,00

Preu litre

6,50

Gestió de destrucció de refrigerant R-407C i certificat de
destrucció

Preu quilogram

7,00

Refrigerant R407C

Preu quilogram

50,00

Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
4020 / 920 / 21300 / 01 i número d'operació 2019000520.
Quart. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació,
Cinquè. 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
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d'Assistència al Territori.
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- 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.
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Règim de recursos:
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