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Data de l'acord: 7 de juny de 2019
Òrgan: Junta de Govern
Unitat: CONTRACTACIO, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
Ref: RLP/nsa
Expedient: 8004330008-2019-0002576

Adjudicació de la contractació, per procediment obert, del subministrament d’
emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de paviments de camins
municipals.

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 E8BBF21D8CDB4569AD0DD3FA2F2B4745 i data d'emissió 07/06/2019 a les 14:31:37

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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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 la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació, mitjançant procediment obert del subministrament d’emulsions asfàltiques per
a les obres de reparació de paviments de camins municipals, amb un pressupost màxim de
despesa de 132.858,00 € (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en data 15 de
maig de 2019, va examinar la documentació administrativa aportada pels 2 licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

2

SORIGUÉ, S.A.U.

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va acordar admetre a
tots els licitadors presentats.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobres núm. 3 dels licitadors
acceptats, que contenia la documentació tècnica i proposició econòmica, amb el resultat
següent:

Oferta econòmica, fins a 10 punts (IVA exclòs):

Núm.
Plica

LICITADOR

1. Subministrament a planta d’emulsió catiònica
tipus C65B2 TRG.
2. Subministrament a planta d’emulsió catiònica
modificada tipus C65B2 TRG.
3. Transport a obra amb nodrissa i
emmagatzematge fins a la finalització d’obra.

1.
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1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.
L.U

2. 373,00 €

3. 16,00 €

1. 314,80 €

2

SORIGUÉ, S.A.U.

2. 363,80 €

3. 16,00 €
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1. 324,00 €

El resultat de l'obertura es va publicar al Perfil del Contractant en data 16 de maig 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 en 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 la fórmula es va obtenir la puntuació següent:
Plica núm.

Empresa

1

PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

2

SORIGUÉ, S.A.U.

Puntuació
9,74
10

En la mateixa sessió la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte del subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres de reparació de
paviments de camins municipals, a l’empresa SORIGUÉ, S.A.U, (plica 2), per un import
màxim de 132.858,00 € (IVA inclòs), i pels preus unitaris ofertats, per resultar ser la que va
obtenir la millor puntuació, prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es
refereix a l’article 150.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Mesa també va establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que
disposa l’article 150.2 LCSP:
Núm. ordre
1

Empresa
2. SORIGUÉ, S.A.U

Puntuació
10
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1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

9,74

L’acta de la mesa es va publicar el dia 24 de maig de 2019 al Perfil de Contractant.
4. En data 27 de maig de 2019, dins del termini atorgat, l’empresa SORIGUÉ, SAU, ha
aportat la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 5.490,00 €,
segons carta de pagament núm. 2019000316, i la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
5. Intervenció General ha emès informe favorable de fiscalització prèvia plena a
l'adjudicació.

Fonaments de dret
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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 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:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la proposta
efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 15 de maig de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del subministrament d’emulsions asfàltiques per a les obres
de reparació de paviments de camins municipals, a l'empresa SORIGUÉ, SAU, (NIF
A25007832) per un import màxim de CENT TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTAVUIT EUROS(132.858,00 €) IVA inclòs, i pels preus unitaris ofertats, amb el desglossament
següent:
Preu (IVA Exclòs) 109.800,00 €
IVA 21%
23.058,00 €
Preu del contracte 132.858,00 €

Desglossament preus unitaris:

UT.

CONCEPTE

d'emulsió

PREU UNITARI
OFERTAT
SENSE IVA

Import IVA 21%

PREU UNITARI
OFERTAT AMB
IVA

314,80 €

66,11€

380,91€

TN.

Subministrament a planta
catiònica tipus C65B2 TRG

TN.

Subministrament a planta d'emulsió
catiònica modificada tipus C65BP2 TRG

363,80€

76,40€

440,20€

TN.

Transport a obra amb nodrissa i
emmagatzematge fins a la finalització d'obra

16,00€

3,36€

19,36€
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Quart. Establir l’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

Empresa

1

2. SORIGUÉ, S.A.U

2

1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U

Puntuació
10
9,74

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 en l'apartat 2.3.5. del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Tercer. Disposar la despesa derivada d'aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019/3060/1531/21003/01 del pressupost de la Diputació, per import de
132.858,00 euros, amb número d'operació D-2019021521.

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, 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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