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ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

Dia:
29 de maig de 2019
Hora: 10.40 h
Lloc: Sala Emili Morera
Assistents:
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 258D676895704021859439D8A5C32572 i data d'emissió 25/06/2019 a les 13:13:34

Codi de verificació: 09d44b03-9ec9-45d8-aec7-024b780d4bfc
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=09d44b03-9ec9-45d8-aec7-024b780d4bfc

Ref.: RLP/msh
Expedient: 8004330008-2018-0002751
Contracte: Obres de reforma de la nau de carreteres a Tortosa propietat de la
Diputació de Tarragona.
Assumpte: Mesa d'adjudicació

President:

Il.ltre. Sr. Àlvaro Gisbert Segarra, diputat delegat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la
Corporació
Sr. Manolo Peralta Cuadrado, en substitució de l'interventor
general de la Corporació
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Secretària:

Sra. Marisa Isaac Juárez cap de secció de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

En el Palau de la Diputació de Tarragona, en data i hora a dalt indicades,
es constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’annex XX
del Plec de clàusules administratives particulars, per estudiar l'informe de
de justificació d’oferta de valor anormal o desproporcionat, emès pel cap
de secció d'enginyeria municipal de l’Àrea del SAM, com a responsable
del contracte, amb data 22 de maig de 2019, que es transcriu a
continuació:
" INFORME TÈCNIC SOBRE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LA
JUSTIFICACIÓ DE BAIXA ANORMAL DE L'EMPRESA REGIMOVI SL EN EL
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER LA EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
REFORMA DE LA NAU DEL SAT DE TORTOSA
Exped eContracta: 8004330008-2018-0002751
Exped. eGovern: 8004330008-2018-0002953
FETS
En data 7 de maig de 2019, la Mesa de Contractació va requerir a l’empresa
REGIMOVI S.L que justifiqués el preu anormalment baix que havia presentat la seva
oferta lliurada al procediment de contractació indicat per la execució de les obres de
reforma de la Nau del SAT de Tortosa.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Luisa Isaac Juarez - DNI ** (SIG) el dia 05/06/2019 a les 13:14:27, CPISR-1 C Maria Rosario Llorach de la Peña el dia 05/06/2019 a les 15:36:53,
CPISR-1 C Manuel Peralta Cuadrado - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 10:20:03, CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 06/06/2019 a les 14:03:23 i CPISR

Signat per: Montserrat Simó Heredia
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 26-06-2019 11:41:45
Comentari: .

Signat per: Núria Santos Ariño - DNI 39882268S
Càrrec: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE GESTIÓ
Data: 26-06-2019 11:42:55
Comentari: Diligència per fer constar que el document original s'ha signat electrònicament al
Gestor Documental

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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LEGISLACIÓ APLICABLE
Article 149. Ofertes anormalment baixes de la Llei de Contractes del Sector Públic
9/2017 que requereix justificació de les ofertes pel que fa als valors següents:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el
mètode de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis
o executar les obres,
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en materia mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
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La unitat d’Enginyeria de MSET / SAM de la Diputació de Tarragona, ha realitzat
l’estudi i valoració de la documentació justificativa de l’oferta desproporcionada
presentada per la empresa REGIMOVI, SL.

ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ
Estudiada la documentació presentada per respecte a les condicions
indicades es constata:
a) Es presenta documentació detallada del sistema de treball i
organitzatiu de l’empresa, tot i que es repeteix la documentació de
solvència que no afecta a aquest anàlisi
b) Es detallen abastament els preus presentats i s’inclouen documents
de subministradors que els justifiquen, així com els marges
econòmics.
c) Tot i que la qualitat requerida no aclareix una originalitat o innovació
respecte al que es demanda a la documentació del procediment, queda
palès que la empresa és capaç d’executar les obres.
d) L’empresa reconeix el compliment de les seves obligacions a la protecció
de l’ocupació i les condicions de treball
e) Justifica ajuda estatal a traves de fons ICO per adquisició de maquinària
en propietat.
INFORME
Per tot l’indicat informo FAVORABLEMENT sobre la justificació presentada pel
licitador."

A continuació, la Mesa de contractació estudia l’informe de valoració de
les pliques acceptades, emès pel responsable del contracte amb data 25
de maig de 2019, el qual es transcriu a continuació:
"INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES REBUDES EN EL PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT DE CONTRACTACIÓ 8004330008-2018-0002751PER LA
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA NAU DEL SAT A TORTOSA
FETS
Les obres previstes al Projecte de nou accés a la nau del parc de Tortosa del Servei
d’Assistència al Territori (SAT) es van concursar en dos lots:
Lot A: Obra del Nou accés a la nau del parc de Tortosa del S.A.T
Lot B: Obra de Legalització de la instal·lació elèctrica del magatzem de senyalització
del S.A.T., a Tortosa
S’han rebut les següents ofertes que han estat admeses:
LOT A:

ORD. CONTRACTISTA
BASE
1 EXXABER

PREU
39.708,94
36.452,80
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36.452,81
29.750,00

ORD. CONTRACTISTA
BASE
1 ALSOCASALS
2 REGIMOVI

PREU
68.284,50
53.876,47
52.500,00

Analitzades les ofertes d’acord amb els criteris recollits al Plec de Prescripcions
Tècniques:
8.1. Criteri econòmic fins a 90 punts
Els punts s'adjudicaran d'acord amb la següent fórmula:
(preu de base licitació – preu de l’oferta que es puntua)
90 x-----------------------------------------------------------------------------------------
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LOT B

2 ALSOCASALS
3 REGIMOVI

(preu de base licitació – preu de l’oferta més econòmica)
8.2. Ampliació de la garantia tècnica fins a 10 punts:
A raó de 2,5 punt per cada any de garantia de més sobre els 2 mínims
requerits.
S’han obtingut les següents classificacions per cada lot
LOT A
ORD. CONTRACTISTA
TOTAL
BASE
1 EXXABER
2 ALSOCASALS
3 REGIMOVI
LOT B
ORD. CONTRACTISTA
TOTAL
BASE
1 ALSOCASALS
2 REGIMOVI

PREU

PUNTS

GARANTIA

PUNTS

PUNT

39.708,94
36.452,80
36.452,81
29.750,00

90
29,43
29,43
90,00

anys
5
4
4

10
10
10
10

39,43
39,43
100,00

PREU

PUNTS

GARANTIA

PUNTS

PUNT

68.284,50
53.876,47
52.500,00

90
82,15
90,00

anys
4
4

10
10
10

92,15
100,00

INFORME
Com a conseqüència de la comparativa s’obtenen com a ofertes més avantatjoses
per cadascun dels lots:
Lot A: REGIMOVI, SL que oferta 29.750 € i 4 anys d’increment de garantia
Lot B: REGIMOVI, SL que oferta 52.500€ i 4 anys d’increment de garantia"

La Mesa assumeix ambdós informes i acorda:
- Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de les
obres de reforma de la nau de carreteres a Tortosa propietat de la
Diputació de Tarragona pel lot 1 i 2 a l’empresa REGIMOVI, SL, per un
import de 35.997,50 € (IVA inclòs) pel lot 1 i per un import de 63.525,00 €
(IVA inclòs) pel 2, per resultar ser l’oferta millor relació qualitat-preu,
prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix
l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic (en endavant
LCSP).
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Pel lot 1:
Núm. Núm. plica – Empresa
ordre
1
3.- REGIMOVI
2-3 1.-EXXABER i 2.-ALSOCASALS

Puntuació
total
100,00
39,43

Pel lot 2:
Núm. Núm. plica – Empresa
ordre
1
3.- REGIMOVI
2
2.- ALSOCASALS
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- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes d'acord amb
l’article 150.1 de la LCSP:

Puntuació
total
100
92,15

I sense més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca l'acte a les 10.50
hores, del dia i en el lloc abans indicats, del qual, com a secretària, estenc
aquesta acta, que es publicarà al Perfil de Contractant una vegada
signada per tots els membres de la Mesa assistents.
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