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. 8004330008-2019-0004849
Per acord de Junta de Govern, de data 5 de novembre de 2019, s’ha aprovat l'expedient
de contractació, per procediment obert de les obres definides en el projecte Centre de
formació a l’edifici del passeig de la Boca de la Mina, 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. 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: 8004330008-2018-0004849
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 5 de desembre de 2019
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: L’execució de les obres definides en el Projecte “Centre de
formació a l’edifici del Passeig Boca de la Mina”.

b)

Divisió per lots i núm.: No, atès que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del

mateix des del punt de vista tècnic.
c)

Lloc d’execució: Passeig de la Boca de la Mina s/n, Reus.

d)

Codi NUTS: ES514

e)

Termini d’execució: Sis (6) mesos.

f)

Admissió de pròrroga: No

g)

CPV: 08-45.214000-0

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: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: Pluralitat de criteris
Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (Annex XI PCAP)
1.1. Criteris mediambientals – millora gestió de residus ............................. fins a 1.5 punts
1.2. Criteris mediambientals – reducció petjada ecològica.......................... fins a 1.5 punts
1.3. Mesures control qualitat d’obra .............................................………….. fins a 1.5 punts
1.4. Mesures seguretat i salut ..............................................................……. fins a 1.5 punts
Criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica (Annex XII PCAP)
2.1. Oferta econòmica .................................................................................... fins a 10 punts
2.2. Equip tècnic –dedicació exclusiva d’un arquitecte, enginyer de l’edificació, arquitecte
tècnic o persona amb titulació equivalent ....................................................................2 punts
2.4 Equip tècnic –dedicació exclusiva d’un enginyer, enginyer tècnic o persona amb
titulació equivalent ........................................................................................................2 punts

4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte 2.036.087,98 € euros (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació
Pressupost base licitació 1.701.087,98 € (IVA exclòs)
Pressupost base licitació 2.058.316,46 € (IVA inclòs)
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
c) Termini de garantia: dos (2) anys des de la finalització del contracte.

8. Capacitat i solvència
CLASSIFICACIÓ OBLIGATÒRIA. La solvència econòmica, financera i tècnica del
licitador per a la celebració d’aquest contracte, s’haurà d’acreditar mitjançant la
classificació del contractista en els següents grups, subgrups i categories:
Grup
J
C

Subgrup
2
7

Categoria
3
2

9. Condicions especials d’execució del contracte: Vegeu l’Annex XIII del Plec de
clàusules administratives particulars.
10. Subcontractació
Es permet la subcontractació:
1. Condicionant a que les subcontractacions que es realitzen a partir del tercer nivell de
subcontractació responguin a causes objectives, amb la fi de prevenir pràctiques que
donin lloc a riscos per a la seguretat i salut en el treball.
2. Exigint requeriments de qualitat o solvència a les empreses, entre els quals es troba
l’acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals dels seus recursos humans.
3. Introduint mecanismes de transparència en les obres de construcció, mitjançant
sistemes documentals i augment de la participació dels treballadors de les empreses
que intervenen a l’obra.
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació de
Tarragona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquests.
Caldrà indicar la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i
els representats legals del subcontractista així com justificar l’aptitud d’aquest per executar-la
pels elements tècnics i humans dels que disposi i a la seva experiència segons els requisits de
solvència per al subcontractista de conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i
que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En tot cas el subcontractista haurà d’acceptar les condicions d’execució previstes per a
cadascun dels projectes que opti.

11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
12. ACP aplicable al contracte? No
13. Presentació de les ofertes:
a) Data i hora límit presentació: dia 9 de desembre de 2019, a les 14:00 hores
b) Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.5 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
14. 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: 17 de desembre de 2019, a les 12.00 h
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

15. Llengües per a redactar ofertes: Català o castellà.
16. 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.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: Sí

