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8004330008-2018-0006187

Referència:

RLP/pag/mcc

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2018-0002858 de 19 de juliol de 2019

DECRET

Adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació d’una nova
plataforma salva-escales al Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona

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 EF73EA86AF464083BA23A21490FBCFC4 i data d'emissió 08/08/2019 a les 14:50:45

Codi de verificació: 7dbe6efb-026e-4ed8-89b2-0f213777bfbb
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=7dbe6efb-026e-4ed8-89b2-0f213777bfbb

Expedient:

1. Per Decret de Presidència de data 31 de maig de 2019, es va aprovar l’
expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, el
plec de prescripcions tècniques, així com l’inici dels tràmits licitatoris per a
l'adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, del contracte
de subministrament i instal·lació d’una nova plataforma salva-escales al
Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, amb un pressupost base
de licitació de 20.545,80 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, la Unitat tècnica, va
procedir a l'obertura del sobre únic presentat electrònicament per l’únic
licitador que ha concorregut a la licitació:
Núm. oferta
1

Licitador
Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

La Unitat va examinar la documentació inclosa en el sobre i va constatar
que era correcta.
El resum de la oferta econòmica presentada és la següent:

Licitador

Oferta econòmica
(IVA exclòs)

Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U.

13.116,30 €

3. En data 8 de juliol de 2019, el responsable del contracte informa el
següent que es transcriu a continuació:
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D'acord amb els criteris de valoració que figuren al plec de prescripcions
tècniques particulars que regeixen l’esmentada contractació (procediment
obert simplificat) aprovat per Decret de Presidència de data 31 de maig de
2019, s’ha realitzat la valoració de l'única oferta presentada, la qual es
formalitza de la següent manera:
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“Informe de valoració de l'oferta presentada per la licitació del
subministrament i instal·lació d'una nova plataforma salva-escales al
MUSEU D'ART MODERN DE TARRAGONA .

NUM.

EMPRERSA

PROPOSTA
ECONÒMICA
(fins a 75
Punts)

1

Thyssenkrupp
Elevadores, S.L.
U.

15.870,72 €

AMPLIACIÓ DEL
TERMINI DE
GARANTIA
(fins
a 10 Punts)

AMPLIACIÓ DEL
TERMINI DEL
SERVEI POST
VENTA
(fins
a 10 punts)

MILLORES
(fins a 5
punts)

1 any

1 anys

Seient
plegable +
funda de
protecció

Com a conseqüència de les fórmules aplicades d'acord amb l'esmentat
plec, la puntuació resultant s'indica en el següent quadre:

NUM. EMPRESA

1

PROPOSTA
ECONÒMICA

Thyssenkrupp
Elevadores, S. 75
L.U.

AMPLIACIÓ
TERMINI
GARANTIA

10

AMPLIACIÓ
DEL DEL TERMINI
DE DEL SERVEI MILLORES
POST
VENTA
10

5

PUNTUACIÓ
TOTAL

100

Conclusió
Per tot l’abans exposat, i d’acord amb la valoració de la proposta
presentada, es considera que l’oferta que ha de resultar l'adjudicatària per a
la realització del subministrament i instal·lació d'una nova plataforma salvaescales al MUSEU D'ART MODERN DE TARRAGONA, és la presentada
per l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U. per un import de
QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS AMB SETANTA-DOS
CÈNTIMS (15.870,72€) IVA inclòs, una ampliació del termini de garantia d'1
any (2 fixats + 1 ofert), una ampliació del servei post venda d'1 any (2 fixats
+ 1 ofert) i les millores del seient plegable i la funda de protecció.”
6. En compliment de l’article 159.4 de la Llei de contractes del sector públic
i, dins el termini establert en el requeriment, en data 22 de juliol de 2019, l’
empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U., proposada com adjudicatària,
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Fonaments de dret
1. Els articles 150 i 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, preveuen la classificació de les ofertes i
l'adjudicació dels contractes dels procediments oberts i oberts simplificats
respectivament.
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va presentar la documentació acreditativa dels requisits previs a l’
adjudicació a la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions.

2. L'article 159.6 de la mateixa norma preveu que la formalització del
contracte, en el procediment obert simplificat amb tramitació abreujada, es
pot fer mitjançant la signatura d'acceptació pel contractista de la resolució
de l'adjudicació.
3. La competència per a l’adjudicació del contracte obert simplificat abreujat,
del subministrament i intal·lació d'una nova plataforma salva-escales al
Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona correspon al diputat
delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions, d'acord amb la
delegació de competències efectuada per Decret núm.2019-0002858, de 19
de juliol de de 2019.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumit l’
informe tècnic de data 8 de juliol de 2019.
Segon. Adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació d’una nova
plataforma salva-escales al Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona, a l’empresa Thyssenkrupp Elevadores, S.L.U., amb NIF
B46001897, per un import de QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA EUROS
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (15.870,72 €) (IVA inclòs)
Tercer. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2011 / 333 / 63300 / 02 i número d'operació 2019031917 - D.
Quart. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació.
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Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea d’Assistència al
Territori.

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.
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Cinquè. Notificar l'adjudicatari amb l'advertiment de que la formalització del
contracte es realitzarà amb la signatura d'acceptació de la resolució
d'adjudicació mitjançant sobre electrònic al qual podrà accedir a través de la
plataforma de contractació electrònica de la Diputació.

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de
la Diputació.

El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey
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