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Data de l'acord: 22 de març de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2018-0011255
Assumpte: Adjudicació de la contractació, per procediment obert, de les obres de millores
de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta.

Adjudicació de la contractació, per procediment obert, de les obres de millores de
seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta.
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 94D773C0149F470CBBB4061676A6ACAA i data d'emissió 25/03/2019 a les 09:27:37
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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 21 de desembre de 2018, es va aprovar l’
expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de les obres per a les millores de
seguretat i drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta, amb un pressupost base de licitació d’ 1.840.702,08 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 6 de
febrer de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels vuit licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

M I J Gruas, SA

2

Arnó Infraestructuras, SLU

3

Rogasa Construcciones y Contratas, SAU

4

Tecnologia de Firmes, SA

5

Romà Infraestructuras i Serveis, SAU

6

ACSA obras

7

Servidel, SLU

8

UTE Transmaber, SL -Eiffage Infraestructuras, SA

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en la mateixa sessió i en acte públic, amb la presència de representats de
les empreses Tecnologia de Firmes, SA i UTE Transmaber, SL -Eiffage Intraestruturasa,
SA, es van obrir els sobres núm. 3 dels licitadors acceptats, amb el resultat següent:
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1. Proposició econòmica..........fins a 20 punts
2. Equip tècnic.............................fins a 5 punts
3. Viabilitat de l’obra...................fins a 5 punts

1. Proposició econòmica: 1.388.132,77 €
1

M I J Gruas, SA

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.282.710,74 €
2

Arnó Infraestructuras, SLU

2. X
3. X
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Sobre Tres:
Núm.
LICITADOR
Plica

1. Proposició econòmica: 1.383.131,60. €
3

Rogasa Construcciones y
Contratas, SAU

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.228.880,00. €
4

Tecnologia de Firmes, SA

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.297.010,41 €
5

Romà Infraestructuras i Serveis,
SAU

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.339.071,27 €
6

ACSA obras

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.503.976,93 €
7

Servidel, SLU

2. X
3. X

1. Proposició econòmica: 1.221.589,74 €
8

UTE Transmaber, SL –Eiffage
Infraestructuras, SA

2. X
3. X
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El President de la Mesa, en la mateixa sessió va demanar que es passessin els sobres 3 al
responsable del contracte per a què els examinés i valorés d’acord amb els criteris
establerts en l'annex XI del Plec de clàusules administratives particulars.
4. El responsable del contracte, en data 12 de febrer de 2019, va emetre informe sobre les
ofertes presentades al procediment esmentat, el qual es transcriu parcialment a continuació:
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La Mesa comprova que totes les empreses han presentat la documentació en relació al
criteri 2: equip tècnic i criteri 3: viabilitat de l’obra.

"De conformitat amb els paràmetres previstos en el plec de clàusules administratives
particulars que regeix per a aquest contracte, per tal determinar el caràcter anormalment
baix de l’oferta en el seu conjunt, quan concorrin quatre o més licitadors, es podran
considerar ofertes econòmiques anormals o desproporcionades les que siguin inferiors en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, no
obstant, si entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres,
la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En un primer càlcul de les ofertes en resulta el següent:
Import de licitació (IVA exclòs) 1.521.241,
Pressupost mitjà: 1.330.562,93
Termini d'execució 11 mesos
OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

EMPRESA

UNITATS PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE LA
MITJANA DE LES OFERTES

BAIXA DE
L'OFERTA

1.-M I J GRUAS, SA

1.388.132,77€

-4,33%

8,75

2. -ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

1.282.710,74€

3,60%

15,68

3.-ROGASA CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SAU

1.383.131,60€

-3,95%

9,08

1.228.880,00€

7,64%

19,22

1.297.010,41€

2,52%

14,74

6. -ACSA OBRAS

1.339.071,27€

-0,64%

11,98

7. -SERVIDEL, SLU

1.503.976,93€

-0,64%

1,13

8. -UTE TRANSMABER, SL - EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA

1.221.589,74€

-0,64%

19,70

Y

4. -TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
5.-ROMÀ INFRAESTRUCTURAS
SERVEIS, SAU

I

No hi ha cap oferta que pugui considerar-se anormal o desproporcionada, per tant és
procedent valorar els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, previstos en el
Plec de clàusules administratives particulars .

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA

OFERTA
ECONÒMICA
0-20

EQUIP
TÈCNIC
DEDICACIÓ
PLENA
0-5

VIABILITAT
DE L'OBRA
0-5

TOTAL
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1.388.132,77€

8,88

5,00

5,00

18,88

2.
-ARNÓ
INFRAESTRUCTURAS,
SLU

1.282.710,74€

15,92

5,00

5,00

25,92

3.-ROGASA
CONSTRUCCIONES
CONTRATAS, SAU

1.383.131,60€

9,22

5,00

5,00

19,22

1.228.880,00€

19,51

5,00

5,00

29,51

1.297.010,41€

14,97

5,00

4,00

23,97

6. -ACSA OBRAS

1.339.071,27€

12,16

5,00

5,00

22,16

7. -SERVIDEL, SLU

1.503.976,93€

1,15

5,00

5,00

11,15

1.221.589,74

20,00

5,00

5,00

30,00

4.
-TECNOLOGIA
FIRMES, SA
5.-ROMÀ
INFRAESTRUCTURAS
SERVEIS, SAU

Y
DE

I

8. -UTE TRANSMABER, SL
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA
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1.-M I J GRUAS, SA

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Millores de seguretat i drenatge a la
carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, a l’empresa UTE
TRANSMABER, SL – EIFFAGE INRAESTRUCTURAS, SA, per haver obtingut la major
puntuació dels criteris de valoració (30 punts).”
5. La Mesa en la sessió de data 20 de febrer de 2019, va estudiar i assumir l’informe de
valoració de pliques emès pel responsable del contracte i va acordar proposar a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte de les obres de millora de seguretat i drenatge a la
carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta a l’empresa UTE
TRANSMABER, SL – EIFFAGE INRAESTRUCTURAS, SA (plica 8) per un import de
1.478.123,58 € (IVA inclòs), per resultar ser la oferta millor relació qualitat preu (30 punts),
prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article
150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació
total

1

8. UTE TRANSMABER, SL - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

30,00

2.

4. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

29,51

3.

2. ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

25,92

4.

5. ROMÀ INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, SAU

23,97

5.

6. ACSA OBRAS

22,16

6.

3. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

19,22

7.

1. M I J GRUAS, SA

18,88

8.

7. SERVIDEL, SLU

11,15

6. En data 8 de març de 2019, l’empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS, SA ha aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva
per un import total de 61.079,49 euros segons cartes de pagament 2019000132 i
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7. En data 13 de març de 2019, la intervenció general ha emès informe de conformitat, de
fiscalització limitada prèvia a 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. 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).
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2019000131 i la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 20 de febrer de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte de les obres contracte de les obres de millora de seguretat i
drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, a l’
empresa UTE TRANSMABER, SL – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA, constituïda
amb UTE Fontaubella i NIF U55748404, segons l’establert a la Llei 18/1982 de 26 maig, per
un import d'UN MILIÓ QUATRE-CENTS SETANTA VUIT MIL CENT VINT-I-TRES EUROS
AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (1.478.123,58 €), IVA inclòs, amb el desglossament
següent:
Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

1.221.589,74 €
256.533,85 €
1.478.123,58 €

Tercer. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019/3020/453/61978/02 del pressupost de la Diputació, per import de
1.478.123,58€ amb número d'operació, D2019006249.
Quart. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’
article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació
total

1

8. UTE TRANSMABER, SL - EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

30,00

2.

4. TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

29,51

3.

2. ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU

25,92

4.

5. ROMÀ INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, SAU

23,97

5.

6. ACSA OBRAS

22,16

6.

3. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

19,22

7.

1. M I J GRUAS, SA

18,88
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7. SERVIDEL, SLU

11,15

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta Diputació, d'acord
amb el que preveu el punt 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particulars.
Sisè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari perquè concorri a la signatura
de formalització del contracte administratiu corresponent en el termini màxim de 15 dies
hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el cas
que no compleixi l’esmentat requeriment s'estarà al que disposa l’article 153 de la Llei 9
/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat del Servei d’Assistència al Territori
i a la Unitat de Patrimoni.

Règim de recursos:
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8.

- 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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