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8004330008-2019-0001738

Referència:

RLP/cfm/pcm

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació de la contractació, per procediment obert simplificat, de
les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de
biomassa pels diferents municipis del Projecte “Xarxa de calor de
proximitat de la Diputació de Tarragona” Lots 1,2 i 3.

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22

Codi de verificació: 3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94

Expedient:

1. Per Acord de Junta de Govern número 2019-0000397 de data 10 de maig
de 2019, es va aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat de les obres de les instal·lacions de xarxes de calor amb
calderes de biomassa pels diferents municipis del Projecte “Xarxa de calor
de proximitat de la Diputació de Tarragona” Lots 1,2 i 3, amb un pressupost
base de licitació de 1.979.326,86 euros (IVA inclòs), cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, objectiu d’
inversió en creixement i ocupació, dins l’eix 4.
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 12 de juny de 2019
es va constituir la Mesa de Contractació, amb la presència del representant
de l'empresa GILABERT MIRO, SA, per procedir a l’obertura del sobre
número 1 (documentació administrativa i proposta subjecte a judici de valor)
de les ofertes presentades pels següents licitadors:

Núm. Plica

LICITADOR

1

TONDO ENERGIA, S.L.

2

FORESTAL DEL MAESTRAZGO, S.L.

3

SOLCAM ENERGIA, SL

4

VISIÓ SOLAR, S.L.

5

ENERGRUP BIO RENOVABLES, S.L.

6

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, S.L.U.

7

JORFE INSTAL·LACIONS, S.L.

8

SURIS, S.L.

9

ELECNOR, S.A.

10

ACSA Sorigué
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GILABERT MIRÓ, SA

La secretària de la Mesa va informar que la plica 11 corresponent a
l'empresa GILABERT MIRO, SA va arribar fora de termini i la Mesa va
proposar seva exclusió i li va comunicar al representant de l'empresa allà
mateix.
3. A continuació, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels sobres 1
dels licitadors acceptats i es va indicar al responsable del contracte que ja
disposava de la documentació electrònica dels criteris avaluables mitjançant
judici de valor per a la seva valoració, d'acord amb els criteris establerts en l’
Annex XII del Plec de clàusules administratives particulars. L’acta d’aquesta
Mesa es va publicar al Perfil de Contractant en data 26 de juny de 2019.

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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4. El responsable del contracte, en data 10 de juliol de 2019, va emetre
informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judici
de valor, publicat al Perfil de Contractant en data 29 de juliol de 2019, del
que es transcriu literalment una part a continuació:
“El resultat de les valoracions es resumeix a les següents taules:
Lot 1: La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa
TONDO

VISIÓ S

AXER

JOFRE

SURIS

ELECNOR

ACSA

10,95

0,00

9,25

14,75

13,45

10,95

9,25

La empresa Visió Solar, SL, tot i presentar-se al Lot 1, no adjunta cap
documentació de la sol·licitada, pel que la seva puntuació és 0.
La resta de valoracions s’han fet en base a la documentació aportada pels
licitadors, i es troben resumides en l’annex 2 del present informe.
Lot 2: Alcover i El Montmell
TONDO

SOLCAM

VISIÓ S

ENERGRUP

AXER

JORFE

SURIS

ACSA

10,95

9,75

14,20

20,45

9,25

14,75

13,45

9,25

Les valoracions s’han fet en base a la documentació aportada pels
licitadors, i es troben resumides en l’annex 2 del present informe.
Lot 3: La Fatarella, Rasquera, Tivissa i Vandellós i L’Hospitalet de L’Infant
TONDO

FORESTAL

VISIÓ S

AXER

ACSA

10,95

0,00

14,20

9,25

9,25

La empresa Forestal del Maestrazgo, SL, tot i presentar-se al Lot 3, no
adjunta cap documentació de la sol·licitada, pel que la seva puntuació és 0.
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CONCLUSIONS
Tenint en compte la condició dels plecs que diu que ‘Les ofertes que no
obtinguin una puntuació mínima de 12,5 punts (7.1.1+ 7.1.2 + 7.1.3 + 7.1.4)
seran excloses de la licitació’, els licitadors que han complert aquest requisit
han estat:
Lot 1:

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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La resta de valoracions s’han fet en base a la documentació aportada pels
licitadors, i es troben resumides en l’annex 2 del present informe.

JORFE

SURIS

14,75

13,45

Lot 2:
VISIÓ S

ENERGRUP

JORFE

SURIS

14,20

20,45

14,75

13,45

Lot 3:
VISIÓ S
14,20

"
5. En data 12 de juliol de 2019, la Mesa de Contractació es va reunir per
estudiar i assumir l'informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant
judici de valor.
A continuació, la Mesa, en acte públic, va procedir a l’obertura del sobre 2
dels licitadors, que conté la l'oferta econòmica i la proposta subjecta a
criteris automàtics i el Sr. President va demanar al responsable del
contracte què examinés i valorés la documentació presentada per les
empreses, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XIII del Plec de
clàusules administratives. El resum de l'obertura es va publicar al Perfil de
contractant en data 16 de juliol de 2019 i l’acta d’aquesta Mesa es va
publicar en data 29 de juliol de 2019.
6. El responsable del contracte, en data 22 de juliol de 2019, va emetre
informe de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, publicat al Perfil de Contractant en data 29 de juliol de 2019, i
que es transcriu literalment a continuació:
“INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS DEL
PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA
XARXA DE CALOR DE PROXIMITAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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FETS

1. La mesa de contractació reunida el dia 12.07.2019 va procedir a l’
obertura dels sobres 2 del procediment indicat resultant admesos els
següents licitadors.
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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Expedient: 8004330008-2019-0001738
Contracte: Instal·lacions de xarxes de calor amb calderes de Biomassa
pels diferents municipis del projecte "Xarxa de calor de proximitat de la
Diputació de Tarragona", Lots 1,2 i 3, cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014 - 2020, objectiu d'inversió en
creixement i ocupació, eix 4.

Lot 1:
Jorfe Instal·lacions, SL
Suris, SL
Lot 2:
Visió Solar, SL
Energrup Bio Renovables, SL
Jorfe Instal·lacions, SL
Suris, SL
Lot 3:
Visió Solar, SL

2. De l’estudi de la documentació presentada pels licitadors, s’han valorat
els criteris automàtics segons els plecs que regulen el contracte

7.2. CRITERIS AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

7.2.1. Oferta econòmica

30 punts

7.1.2. Increment del termini de garantia de l’obra

12 punts

7.2.3. Acreditació de l’experiència addicional (per sobre de la requerida) de l’equip de
treball

12 punts

7.2.4. Reducció de les emissions a l’atmosfera per sota dels mínims establerts per la
normativa

10 punts

7.2.5. Millora de la eficiència energètica

8 punts

7.2.6. Formació a personal de manteniment i tècnic de l’ajuntament

1 punts

7.2.7. Disponibilitat per part de l’empresa contractista de vehicles elèctrics o híbrids en l’
obra

1 punts

7.2.8. Aigua omplerta circuit

1 punts
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3. S’ha aplicat la clàusula del plec per determinar si alguna oferta es pot
considerar anormal o desproporcionada, amb el resultat que totes les
ofertes presentades es consideren acceptades.
4. Justificació de la puntuació. S’han utilitzat les formules descrites al plec
per tal de valorar cada criteri en funció de la proposta realitzada per cada
licitador. A continuació es resumeix la valoració per a cadascun dels lots,
per a cada criteri i licitador que ha sigut admès (els criteris que no s’hagin
acreditat correctament s’han especificat indicant “N.A.”, que resulta explicat
amb detall a l’annex 1):
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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Tal com preveu el procediment, aquest estudi es fa per cadascun
dels tres lots i pels licitadors que s’han presentat als mateixos.

LOT 1:
JORFE

SURIS

7.2.
CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PROPOSTA

VALORACIÓ

PROPOSTA

VALORACIÓ

7.2.1. Oferta econòmica
(IVA exclòs)

30 punts

585.815,76

17,41

526.437,20

30,00

7.1.2.
Increment
del
termini de garantia de l’
obra (anys)

12 punts

4

12,00

N.A.

0,00

7.2.3.
Experiència
addicional de l’equip de
treball mínim (anys)
Cap d'obra

4,8 punts

3

1,11

13

4,80

Encarregat d'obra

3,6 punts

14

2,52

20

3,60

Responsable SSMA

1,8 punts

9

1,80

7

1,40

Oficial 1ª

1,8 punts

15

1,80

3

0,36

10 punts

N.A.

0,00

6

10,00

Caldera (%)

6 punts

N.A.

0,00

95,5

6,00

7.2.4. Reducció de les
emissions a l’atmosfera
per sota dels mínims
establerts
per
la
normativa (mg/m3)
7.2.5. Millora de
eficiència energètica

la

Bombes recirculadores

2 punts

0,178

2,00

0,20

1,15

7.2.6.
Formació
a
personal de manteniment
i tècnic de l’ajuntament (h)

1 punts

16

0,42

38

1,00

7.2.7. Disponibilitat per
part
de
l’empresa
contractista de vehicles
elèctrics o híbrids en l’
obra (uts)

1 punts

2

1,00

0

0,00

7.2.8.
circuit

1 punts

SI

1,00

NO

0,00

Aigua

omplerta

SUMATORI

75

41,06

58,31
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VISIÓ SOLAR

ENERGRUP

7.2.
CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNT.
MÀXIMA

PROPOSTA

VALORACIÓ

PROPOSTA

VALORACIÓ

7.2.1. Oferta econòmica (IVA
exclòs)

30 punts

524.340,00

24,20

512.525,00

26,59

7.1.2. Increment del termini de
garantia de l’obra (anys)

12 punts

6

12,00

6

12,00

Cap d'obra

4,8 punts

1

0,27

18

4,80

Encarregat d'obra

3,6 punts

1

0,18

19

3,42

Responsable SSMA

1,8 punts

1

0,20

6

1,20

Oficial 1ª

1,8 punts

1

0,12

4

0,48

10 punts

19

0,71

12,5

5,36

Caldera (%)

6 punts

94,40

6,00

92,75

1,88

Bombes recirculadores

2 punts

N.A.

0,00

N.A.

0,00

7.2.6. Formació a personal de
manteniment i tècnic de l’
ajuntament (h)

1 punts

48

1,00

14

0,29

7.2.7. Disponibilitat per part
de l’empresa contractista de
vehicles elèctrics o híbrids en l’
obra (uts)

1 punts

2

1,00

0

0,00

7.2.8. Aigua omplerta circuit

1 punts

SI

1,00

SI

7.2.3. Experiència addicional
de l’equip de treball mínim
(anys)
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LOT 2:

7.2.4. Reducció de les
emissions a l’atmosfera per
sota dels mínims establerts
per la normativa (mg/m3)
7.2.5. Millora de la eficiència
energètica

SUMATORI

75

1,00

46,69

57,02

JORFE

SURIS

7.2.
CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNT.
MÀXIMA

PROPOSTA

VALORACIÓ

PROPOSTA

VALORACIÓ

7.2.1. Oferta econòmica (IVA
exclòs)

30 punts

559.061,89

17,19

495.660,01

30,00

7.1.2. Increment del termini de
garantia de l’obra (anys)

12 punts

4

8,00

N.A.

0,00

7.2.3. Experiència addicional
de l’equip de treball mínim
(anys)
Cap d'obra

4,8 punts

3

0,80

13

3,47

Encarregat d'obra

3,6 punts

14

2,52

20

3,60

Responsable SSMA

1,8 punts

9

1,80

7

1,40

Oficial 1ª

1,8 punts

15

1,80

3

0,36

10 punts

N.A.

0,00

6

10,00

7.2.4. Reducció de les
emissions a l’atmosfera per
sota dels mínims establerts
per la normativa (mg/m3)
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Caldera (%)

6 punts

N.A.

0,00

N.A.

0,00

Bombes recirculadores

2 punts

0,178

2,00

N.A.

0,00

7.2.6. Formació a personal de
manteniment i tècnic de l’
ajuntament (h)

1 punts

16

0,33

38

0,79

7.2.7. Disponibilitat per part
de l’empresa contractista de
vehicles elèctrics o híbrids en l’
obra (uts)

1 punts

2

1,00

0

0,00

7.2.8. Aigua omplerta circuit

1 punts

SI

1,00

NO

0,00

SUMATORI

75

36,44

49,62

LOT 3:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
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7.2.5. Millora de la eficiència
energètica

VISIÓ SOLAR

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

PROPOSTA

VALORACIÓ

7.2.1. Oferta econòmica (IVA exclòs)

30 punts

440.449,00

30,00

7.1.2. Increment del termini de garantia de l’
obra (anys)

12 punts

6

12,00

7.2. CRITERIS AUTOMÀTICS

7.2.3. Experiència addicional de l’equip de
treball mínim (anys)
Cap d'obra

1

4,80

Encarregat d'obra

3,6 punts

1

3,60

Responsable SSMA

1,8 punts

1

1,80

Oficial 1ª

1,8 punts

1

1,80

10 punts

18,33

10,00

Caldera (%)

6 punts

94,63

6,00

Bombes recirculadores

2 punts

N.A.

0,00

7.2.6. Formació a personal de manteniment i
tècnic de l’ajuntament (h)

1 punts

48

1,00

7.2.7. Disponibilitat per part de l’empresa
contractista de vehicles elèctrics o híbrids en l’
obra (uts)

1 punts

2

1,00

7.2.8. Aigua omplerta circuit

1 punts

SI

7.2.4. Reducció de les emissions a l’
atmosfera per sota dels mínims establerts per
la normativa (mg/m3)

4,8 punts

7.2.5. Millora de la eficiència energètica

SUMATORI

75

1,00
73,00

5. El resum de la valoració dels criteris automàtics per a cada licitador i lot
és el següent:
Lot 1: La Sénia, Horta de Sant Joan i Gandesa
El resultat de la valoració es resumeix a la següent taula:
JORFE

SURIS
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58,31

Lot 2: Alcover i El Montmell
El resultat de la valoració es resumeix a la següent taula:
VISIÓ S

ENERGRUP

JORFE

SURIS

46,69

57,02

36,44

49,62

Lot 3: La Fatarella, Rasquera, Tivissa i Vandellós i L’Hospitalet de L’
Infant
El resultat de la valoració es resumeix a la següent taula:
VISIÓ S
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94

Codi de verificació: 3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94

41,06

73,00

CONCLUSIONS

1. Tenint en compte que anteriorment a la obertura del sobre 2, ja s’
havien valorat els criteris de judici de valor del sobre 1, la suma d’
ambdós criteris, amb el licitadors ordenats de més a menys puntuació
és la següent:

Lot 1:
SURIS

JORFE

71,76

55,81

Degut a que el licitador SURIS ha realitzat l’oferta més avantatjosa
del lot 1 i seguint el criteri del plec, que indica que un licitador només
pot resultar adjudicatària d’un lot, aquest no es considera per a la
valoració dels següents lots.
Lot 2:
ENERGRUP

VISIÓ S

JORFE

77,47

60,89

51,19

Lot 3:
VISIÓ S
87,20
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DELS

7.2. CRITERIS AUTOMÀTICS

CRITERIS

7.2.4. Reducció de les emissions a l’
atmosfera per sota dels mínims
establerts per la normativa (mg/m3)
7.2.5. Millora
energètica

de

la

NO

JORFE

ACREDITATS

SURIS

7.1.2. Increment del termini de
garantia de l’obra (anys)

N.A.

N.A.

No s’aporta certificat d’
acord
al
combustible
especificat als projectes

N.A.

No s'aporta certificat d’
acord a les potències de les
calderes dels projectes del
lot

Els anys oferts requereixen
que el contracte de
manteniment ho faci el
servei tècnic oficial, cosa
que no és objecte del
present contracte

eficiència

Caldera (%)
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22

Codi de verificació: 3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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ANNEX 1. ACLARACIÓ
CORRECTAMENT
LOT 1:

LOT 2:
7.2.
CRITERIS
AUTOMÀTICS

VISIÓ SOLAR

ENERGRUP

JORFE

SURIS
Els anys oferts
requereixen que
el contracte de
manteniment ho
N.
faci el servei
A.
tècnic
oficial,
cosa que no és
objecte
del
present contracte

7.1.2.
Increment
del termini de
garantia de l’obra
(anys)

7.2.4. Reducció de
les emissions a l’
atmosfera per sota
dels
mínims
establerts per la
normativa (mg/m3)

No
s’aporta
certificat
d’
N. a c o r d
al
A. combustible
especificat als
projectes

7.2.5. Millora de la
eficiència
energètica
No
s'aporta
No
s'aporta
certificat
d’
certificat d’acord
acord a les
N.
N. a les potències
potències
de
A.
A. de les calderes
les
calderes
dels
projectes
dels projectes
del lot
del lot

Caldera (%)

Bombes
recirculadores

No
s'aporta
No
s'aporta
N. certificat
de N. certificat
de
A. b o m b e s
A. b o m b e s
recirculadores
recirculadores

No
s'aporta
certificat d’acord
N.
a les bombes
A.
dels
projectes
del lot

Transcripció del decret número 2019-0003467 de l'ens Diputacio de Tarragona signat per: Joaquim Nin Borredà - DNI *** (SIG) en data: 22/08/2019
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Actuació Automatitzada Secretaria el dia 22/08/2019 a les 13:08:14

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: 10 de 14

VISIÓ SOLAR

7.2.5. Millora de la eficiència energètica
Bombes recirculadores

N.A.

No s'aporta certificat
recirculadores

de

bombes

7. En data 26 de juliol es va reunir la Mesa de Contractació per estudiar i
assumir l’informe de valoració de criteris d’adjudicació automàtics emès pel
responsable del contracte, de data 22 de juliol, i va acordar proposar a l’
òrgan de contractació:

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94

Codi de verificació: 3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94

LOT 3:
7.2.CRITERIS AUTOMÀTICS

- L’adjudicació del lot 1 de les obres per a la implantació del projecte
"Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", Lots 1, 2 i 3,
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Objectiu d'
inversió en creixement i ocupació, eix 4, a l’empresa SURIS, SL (plica 8),
per un import de 636.989,01 € (IVA inclòs), per haver obtingut la millor
puntuació (71,76), prèvia acreditació del compliment del requeriment a què
es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes del lot 1 a efectes
del que estableix l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

8- SURIS, SL

71,76

2

7- JORFE Instal·lacions, SL

55,81

- L’adjudicació del lot 2 del contracte de les instal·lacions de xarxes de
calor amb calderes de Biomassa pels diferents municipis del projecte "Xarxa
de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", Lots 1,2 i 3, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014 - 2020,
objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4 a l’empresa Energrup
Bio-Renovables, SL (plica 5), per un import de 620.155,25 € (IVA inclòs),
per haver obtingut un puntuació de 77,47, prèvia acreditació del compliment
del requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes del lot 2 a efectes
del que estableix l’article 150.2 de la Llei de contractes del sector públic:
Núm. ordre
1

Núm. plica – Empresa
5- Energrup Bio-Renovables, SL

Puntuació total
77,47
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4- Visió Solar, SL

60.89

3

7- JORFE Instal·lacions, SL

51,19

- L’adjudicació del lot 3 del contracte de les instal·lacions de xarxes de
calor amb calderes de Biomassa pels diferents municipis del projecte "Xarxa
de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona", Lots 1,2 i 3, cofinançat
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014 - 2020,
objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 4, a l’empresa Visió Solar,
SL (plica 4), per un import de 532.943,29 € (IVA inclòs), per haver obtingut
la millor puntuació (87,20), prèvia acreditació del compliment del
requeriment a què es refereix a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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2

El president de la Mesa, per delegació de l’òrgan de contractació, va
acceptar les propostes d’ajudicació de la Mesa, per tal que la Unitat de
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions pugués requerir la
documentació prèvia a l’adjudicació.
L’acta d’aquesta Mesa es va publicar al Perfil de Contractant en data 8 d’
agost de 2019.
8. En data 1 d’agost de 2019, l’empresa SURIS, S.L. va aportar
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total
26.321,86 €, segons carta de pagament núm. 2019000530 i la resta
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària
la Mesa.

la
de
de
de

9. En data 2 d’agost de 2019, l’empresa ENERGRUP BIO RENOVABLES, S.
L. va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un
import total de 25.626,25 €, segons carta de pagament núm. 2019000528 i
la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
10. En data 6 d’agost de 2019, l’empresa VISIÓ SOLAR, S.L. va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import total de
22.022,45 €, segons carta de pagament núm. 2019000538 i la resta de
documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de
la Mesa.

Fonaments de dret
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2. La competència per a l’adjudicació d’aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la disposició
addicional segona, apartat 1, de la LCSP.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Excloure de la licitació a l'empresa GILABERT MIRO, SA per
presentar la plica fora de termini.
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22

Codi de verificació: 3aab01ea-ee92-415f-be52-506ada6c8e94
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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.

Segon. Adjudicar el lot 1 del contracte de les obres per a la implantació del
projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona",
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'
inversió en creixement i ocupació, eix 4, pels municipis La Sénia, Horta de
Sant Joan i Gandesa a l’empresa SURIS, SL (plica 8), per un import de SISCENTS TRENTA-SIS MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU euros amb UN
cèntim (636.989,01 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu màxim sense IVA

526.437,20 €

Import 21% IVA:

110.551,81 €

Preu final del contracte

636.989,01 €

Tercer. Adjudicar el lot 2 del contracte de les obres per a la implantació del
projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona",
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'
inversió en creixement i ocupació, eix 4, pels municipis Alcover i El Montmell
a l’empresa Energrup Bio-Renovables, SL (plica 5), per un import de SISCENTS VINT MIL CENT CINQUANTA-CINC euros amb VINT-I-CINC
cèntims (620.155,25 €) IVA inclòs, amb el desglossament següent:
Preu màxim sense IVA

512.525,00 €

Import 21% IVA:

107.630,25 €

Preu final del contracte

620.155,25 €

Quart Adjudicar el lot 3 del contracte de les obres per a la implantació del
projecte "Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona",
cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
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Preu màxim sense IVA

440.449,00 €

Import 21% IVA:

92.494,29 €

Preu final del contracte

532.943,29 €

Cinquè. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes
del que estableix l'article 150.2 de la LCSP:
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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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Unió Europea en el marc del PO FEDER Catalunya 2014-2020, objectiu d'
inversió en creixement i ocupació, eix 4, pels municipis La Fatarella,
Rasquera, Tivissa, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a l’empresa Visió
Solar, SL (plica 4), per un import de CINC-CENTS TRENTA-DOS MIL NOUCENTS QUARANTA-TRES euros amb VINT-I-NOU cèntims (532.943,29 €)
IVA inclòs, amb el desglossament següent:

Lot 1
Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

8- SURIS, SL

71,76

2

7- JORFE Instal·lacions, SL

55,81

Lot 2
Núm. ordre

Núm. plica – Empresa

Puntuació total

1

5- Energrup Bio-Renovables, SL

2

4- Visió Solar, SL

60.89

3

7- JORFE Instal·lacions, SL

51,19

77,47

Sisè. Disposar la despesa derivada d’aquest contracte a l'aplicació
pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Import

Any

Lot 1

1200/425/65000/02
(2019033652D)

636.989,01 €

2019

Lot 2

1200/425/65000/02
(2019033654D)

620.155,25 €

2019

532.943,29 €

2019

Lot 3

1200/425/65000/02
(2019033657)

Setè. Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant d'aquesta
Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 2.1.7 del Plec de clàusules
administratives particulars.
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Novè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del Servei d’
Assistència Municipal.

Règim de recursos:

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 483D3EAB99DF4E7DAC10C7DAB0EA5FFF i data d'emissió 23/08/2019 a les 12:33:22
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Vuitè. Notificar aquesta resolució i emplaçar a l'adjudicatari per a què
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.

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des del dia següent al de la recepció de la notificació,
davant de la presidenta de la Diputació.

El president accidental
Joaquim Nin Borredà
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