Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
de subministrament.
Exp. 8004330008-2019-0004999
Per decret de Presidència núm. 2019-2651, de data 28 de juny de 2019, s’ha aprovat
l'expedient de contractació, per procediment obert, de les obres de reparació del
paviment amb mescla bituminosa en calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp
de Tarragona (Lot 1) i de les Terres de l’Ebre (Lot 2), any 2019. Per mitjà del present
s'anuncia l’inici dels tràmits de licitació, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al
plec de clàusules administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona
b) Dependència que tramita
Expropiacions

l’expedient:

Contractació,

Aprovisionaments

i

1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2018-0010808
g) Obtenció de documentació:
1. Adreça del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
2. Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
3. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
4. Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 30 d’agost de 2019
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: Obres de reparació del paviment amb mescla bituminosa en
calent a diverses carreteres de la xarxa del Camp de Tarragona (Lot 1) i de les
Terres de l’Ebre (Lot 2), any 2019.

b) Divisió per lots i núm.: Si
Lot 1: Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa del Camp
de Tarragona. Any 2019

Lot 2: Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa de les
Terres de l'Ebre. Any 2019
c)

Lloc de lliurament: Segons projecte. Tarragona

d)

Codi NUTS: ES514

e)

Termini d’execució: 12 mesos.

f) Admissió de pròrroga: No
g)

CPV: 45233222-1

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus de contracte: Obres
b) Tramitació: Ordinària
-Procediment: Obert
c)

-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: Si
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris
4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte 1.817.241,81 € euros (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació
Import base de licitació
(IVA exclòs)
Lot 1
Lot 2
TOTAL

1.270.372,40€
546.869,41€
1.817.241,81€

Tipus d’IVA aplicable:
( 21 % )
Import IVA
266.778,20€
114.842,58€
381.620,78€

Pressupost base de licitació
(IVA inclòs)
1.537.150,60€
661.711,99€
2.198.862,59€

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (per cada lot)
c) Termini de garantia: dos (2) a comptar de la recepció.

8. Capacitat i solvència
CLASSIFICACIÓ
CONTRACTE/
LOT

GRUP

Lot 1

G (Vials i pistes)

Lot 2

G (Vials i pistes)

SUBGRUP

CATEGORIA

4 (Amb ferm de mescla
bituminosa)
4 (Amb ferm de mescla
bituminosa)

4 (quantia superior a 840.000,00 i inferior o
igual a 2.400.000,00)
3 (quantia superior a 360.000,00 i inferior o
igual a 840.000,00)

Lot 1 + 2

G (Vials i pistes)

4 (Amb ferm de mescla
bituminosa)

4 (quantia superior a 840.000,00 i inferior o
igual a 2.400.000,00)

9. Condicions especials d’execució del contracte: Vegeu l’Annex XIll del Plec de
clàusules administratives particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
11. ACP aplicable al contracte? SI
12. Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit presentació: dia 2 de setembre de 2019, a les 12:00 hores
b) Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.4 del quadre de característiques del Plec
de clàusules administratives.
c) Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica de la Diputació de Tarragona a l'adreça pdc.diputaciodetarragona.cat.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma prevista
en aquest plec seran excloses de la licitació.
d) Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: pdc.diputaciodetarragona.cat
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f)

S’accepta la facturació electrònica: Si

g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
13. Obertura de les ofertes
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.
c) Localitat: 43003 Tarragona.
d) Data i hora: Es publicarà la data i hora al perfil de contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió serà oberta al
públic
f)

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb el
previst a l’art. 158 de la LCSP

14. Llengües per a redactar ofertes: Català o castellà.
15. Recursos
Recurs contenciós administratiu
- Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Perfil de contractant.
Recurs potestatiu de reposició
- Òrgan competent: el President de la Diputació de Tarragona
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona

-

Termini per presentar el recurs: un mes a comptar des del dia següent de la
publicació d’aquest anunci en el Perfil de contractant.

16. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: NO

