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8004330008-2018-0002751

Referència:

RLP/msh

Òrgan competent:

President

DECRET

Adjudicació de la contractació, per procediment obert, de les obres de
reforma de la nau de carreteres a Tortosa propietat de la Diputació de
Tarragona, lots 1 i 2.

Fets
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 DB5111057D9343EFB52CA8F30B9F1DFC i data d'emissió 25/06/2019 a les 13:17:55

Codi de verificació: 785761fe-c86c-4691-9c3d-9eac8648242e
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=785761fe-c86c-4691-9c3d-9eac8648242e

Expedient:

1. Per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 2019, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
de les obres de reforma de la nau de carreteres a Tortosa propietat de la
Diputació de Tarragona, amb un pressupost base de licitació de 130.672,07
euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris la Mesa de Contractació, en
data 24 d'abril de 2019, va examinar la documentació administrativa
aportada pels 3 licitadors presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

EXXABER, SL

2

ALSOCASALS INSTAL·LACIONS, SL

3

REGIMOVI, SL

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 procedeix a l'obertura dels sobres únics
electrònics dels licitadors acceptats, que contenen la documentació oferta
econòmica i proposta subjecta a avaluació en base a criteris automàtics,
amb el resultat següent:
Lot A - Pressupost de licitació (IVA exclòs) 39.708,94 €
Lot B - Pressupost de licitació (IVA exclòs) 68.284,50 €

Sobre B:
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L I C I T A D O R

1. Oferta econòmica, fins a 90 punts (IVA
exclòs)
2. Ampliació de la garantia tècnica, fins
a 10 punts

1. Oferta econòmica (IVA Exclòs)
Lot A: 36.452,80 €
Lot B: No presenta.
1

EXXABER, SL

2. Ampliació de la garantia tècnica
Lot A: Ampliació de la garantia tècnica: 5
anys.
Lot B: No presenta.
1. Oferta econòmica (IVA Exclòs)
Lot A: 36.452,81 €
Lot B: 53.876,47 €
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Núm.
Plica

2

ALSOCASALS INSTAL·LACIONS, SL

2. Ampliació de la garantia tècnica
Lot A: Ampliació de la garantia tècnica: 4
anys.
Lot B: Ampliació de la garantia tècnica: 4
anys.

1. Oferta econòmica (IVA Exclòs)
Lot A: 29.750,00 €
Lot B: 52.500,00 €
3

REGIMOVI, SL

2. Ampliació de la garantia tècnica
Lot A: Ampliació de la garantia tècnica: 4
anys.
Lot B: Ampliació de la garantia tècnica: 4
anys.

La Mesa va examinar la documentació dels sobres únics i va demanar al
director tècnic d'Enginyeria Municipal que estudies la possible existència
d'ofertes anormals baixes d’acord amb l'Annex XIII del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
4. En data 7 de maig de 2019, el responsable informa que l'empresa
REGIMOVI, SL, pel lot 1, havia presentat una baixa i es requereix a
l'empresa que justifiquin la seva oferta.
5. En data 29 de maig de 2019, es va reunir la Mesa per estudiar l'informe
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:
" (...)

Transcripció del decret número 2019-0002400 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 19/06/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 19/06/2019 a les 09:25:02

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/

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 DB5111057D9343EFB52CA8F30B9F1DFC i data d'emissió 25/06/2019 a les 13:17:55

Pàgina: 3 de 7

Codi de verificació: 785761fe-c86c-4691-9c3d-9eac8648242e
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=785761fe-c86c-4691-9c3d-9eac8648242e

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 parcialment a continuació:
" (...)
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)
9
0
x----------------------------------------------------------------------------------------(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

Transcripció del decret número 2019-0002400 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: CPISR-1 C Josep Poblet Tous en data: 19/06/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 19/06/2019 a les 09:25:02

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/

Pàgina: 4 de 7

PREU PUNTS GARANTIA PUNTS TOTAL
39.708,94
90
anys
10
36.452,80
29,43
5
10
39,43
36.452,81
29,43
4
10
39,43
29.750,00
90,00
4
10
100,00

LOT B
CONTRACTISTA
BASE
1 ALSOCASALS
2 REGIMOVI

PREU PUNTS GARANTIA PUNTS TOTAL
68.284,50
90
anys
10
53.876,47
82,15
4
10
92,15
52.500,00
90,00
4
10
100,00

INFORME
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LOT A
CONTRACTISTA
BASE
1 EXXABER
2 ALSOCASALS
3 REGIMOVI

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"
6. La Mesa de Contractació va acceptar i assumir ambdós i va acordar:
-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 pels lots 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).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes d'acord amb l’
article 150.1 de la LCSP:

Pel lot 1:
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Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

3.- REGIMOVI

100,00

2

1.-EXXABER i 2.-ALSOCASALS

39,43

Pel lot 2:
Núm.
ordre

Núm. plica – Empresa

1

3.- REGIMOVI

2

2.- ALSOCASALS

Puntuació total
100
92,15

L’acta de la mesa es publicarà al Perfil de Contractant.
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Núm.
ordre

7. En data 6 de juny de 2019, l’empresa REGIMOVI, SL ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 1.487,50
euros pel lot 1 i un import de 2.625,00 euros pel lot 2, segons cartes de
pagament núm. 2019000344 i 2019000345, respectivament, i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de
la Mesa.
8. La competència per a l’aprovació de l'expedient 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). Donat que no està previst convocar la
sessió de Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència.

Fonaments de dret
1. Els articles 150 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. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:
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Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 29 de
maig de 2019.
Tercer. Adjudicar el contracte de les obres de reforma de la nau de
carreteres a Tortosa propietat de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2., a l’
empresa REGIMOVI, SL, amb NIF B43454933 pels imports següents:
Lot 1
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Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per aprovar l'adjudicació
del contracte de les obres de reforma de la nau de carreteres a Tortosa
propietat de la Diputació de Tarragona, lots 1 i 2, delegada per la
Presidència, mitjançant decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.

Preu sense IVA
Import 21% IVA:
Preu final del contracte

29.750,00 €
6.247,50 €
35.997,50 €

Lot 2
Preu sense IVA

52.500,00 €

Import 21% IVA:

11.025,00 €

Preu final del contracte

63.525,00 €

Quart. Disposar la despesa derivada del contracte del lot 1 amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2019/4020/920/62900 del pressupost de la
Diputació, per import de 35.997,50 € (D2019023509) i amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2019/4020/920/63900 del pressupost de la
Diputació, per import de 63.525,00 €, (D2019023509), el lot 2.
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 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.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1
mes a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució al
Perfil de contractant, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.
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Setè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat de Serveis
Generals i l'Àrea del SAM.

El president e.f.
Josep Poblet i Tous
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