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Referència:

RLP

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicació del contracte del servei d'assistència tècnica per la redacció
de cinc projectes constructius a les carreteres T-342, TV-7221, TP-2003,
TV-2443, T-722, TV-7222 i TV-313 (5 lots)
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 FB278B0A18B14F68BF95D4E7B9C6D154 i data d'emissió 30/01/2020 a les 12:51:22
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Expedient:

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0003268 de data 8 d'agost 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, per procediment obert, del contracte del servei d’
assistència tècnica per a la redacció de cinc projectes a les carreteres T-342,
TV-7221, TP-2003, TV-2443, T-722, TV7222 i TV-313, amb un pressupost
base de licitació de 263.078,19 euros (IVA inclòs), amb el desglossament
següent:
Lots

Pressupost base de
licitació (IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable (21%)
Import IVA

Pressupost base de
licitació (IVA inclòs)

Lot 1:T-342

78.275,86 €

16.437,93 €

94.713,79 €

Lot 2:TV-7221

70.848,47 €

14.878,18 €

85.726,65 €

Lot 3:TP-2003/TV2443

32.043,48 €

6.729,13 €

38.772,61 €

Lot
7222

20.626,09 €

4.331,48 €

24.957,57 €

4:T-722/TV-

Lot 5:T-313
Total

15.626,09 €

3.281,48 €

18.907,57 €

217.419,99 €

45.658,20 €

263.078,19 €

2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la Mesa
de Contractació, en data 10 de setembre de 2019, va examinar la
documentació administrativa (sobre 1) aportada pels licitadors presentats, que
són els següents:
Núm.
Oferta

Licitador
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1

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA

2

AUDINGINTRAESA SA

3

PAYMACOTAS ENGINEERING SA

4

DOPEC, SL

5

SBS SIMÓN I BLANCO S.L.P.

6

e3 Solinteg, SL

7

CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS 1999, S.L

8

C/ BLAI MADONA, 7, 1º2ª, 08770, SANT SADURNÍ D'ANÒIA. (BARCELONA)

9

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.

10

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura del sobres 2
(proposta avaluable en base a judici de valor) dels deu (10) licitadors
acceptats. La Mesa va comprovar que les empreses havien aportat la
documentació exigida i va demanar al responsable del contracte
que l'examinés i valorés, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XI del
Plec de clàusules administratives particulars.
3. En data 15 d'octubre de 2019 el responsable del contracte va emetre informe
de valoració dels criteris de judici de valor, que es va publicar íntegrament en el
perfil de contractant, obtenint les següents puntuacions per a cada lot:
LOT 1: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera T-342 de Roquetes als Reguers.
Empresa

p puntuació sobre P puntuació sobre
L1=7
20

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

4,5

12,86

DOPEC, SL.

2,5

7,14

3

8,57

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

2,5

7,14

BAC ENGINYEERING CONSULTANCY GROUP, SL.

2,5

7,14

e3 SOLINTEG, SL.

LOT 2: Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de
condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d'Alcover a l'A-27 pel
Milà.
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p puntuació sobre P puntuació sobre
L2=4
20
2,5

12,5

AUDINGINTRAESA, SA.

2

10

DOPEC, SL.

2

10

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

1

5

E3 SOLINTEG, SL.

1

5

PROJECTS&FACILITIES MANAGEMENT, SL.

2

10

BAC ENGINYEERING CONSULTANCY GROUP, SL.

2

10

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

LOT 3: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
condicionament de les travesseres de Vila-rodona. TP-2003 i TV-2443.
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Empresa

Empresa

p puntuació sobre P puntuació sobre
L3=3
20

AUDINGINTRAESA, SA.

1

6,67

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

1

6,67

CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL..

3

20

LOT 4: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga
del Camp
Empresa
PAYMACOTAS ENGINEERING, SA.

p puntuació sobre P puntuació sobre
L4=4
20
0,5

2,5

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

1

5

CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL..

3

20

COESTECNIC, SLP.

0

0

LOT 5: Assistència tècnica per la redacció del projecte constructiu de
millora de les interseccions de la carretera T-313 amb l'accés a
Riudecanyes i la carretera TV-3131.
Empresa

p puntuació sobre P puntuació sobre
L4=4
20

AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

3

15

SBS SIMÓN I BLANCO, SLP.

2

10

CONSULTORIA TÉCNICA Y PROYECTOS 1999, SL..

4

20
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Oferta econòmica (IVA exclòs)
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4. En data 22 d'octubre de 2019, la Mesa de contractació va assumir l’informe
de valoració dels criteris de judici de valor (sobre núm. 2), emès pels tècnics de
Projectes i Obres del Servei d'Assitència al Territori i, a continuació, en acte
públic, va procedir a l’obertura dels sobres núm. 3, (proposició econòmica i
documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica). Les ofertes
econòmiques presentades es detallen en el següent quadre:

Núm.
Plica

LICITADOR

1

AYESA INGENIERIA Y
ARQUITECTURA, SAU

2

AUDINGINTRAESA, SA

3

PAYMACOTAS
ENGINEERING, SL

4

DOPEC, SL

49.950,00 €

45.950,00 €

5

SBS SIMÓN I BLANCO,
SLP

39.998,96 €

36.203,57 €

6

e3 SOLINTEG, SL

53.200,00 €

48.150,00 €

7

CONSULTORIA
TECNICA Y
PROYECTOS 1999, SL

8

COESTECNIC, SLP

9

PROJECTS &
FACILITIES
MANAGEMENT, SL

10

BAC ENGINEERING
CONSULTANCY
GROUP, SL

Lot 1

Lot 2

No ha
informat l’
import de l’
oferta

47.114,23 €

51.700,00 €

Lot 3

Lot 4

Lot 5

12.813,39 €

24.300,00 €

19.594,79 €

16.374,22 €

14.520,77 €

11.000,77 €

24.353,04 €

16.913,39 €

13.282,17 €

17.288,00 €
59.356,85 €

60.663,79 €

54.482,47 €

La Mesa va demanar al responsable del contracte que examinés i valorés la
documentació d’acord amb els criteris establerts en l’annex XII del Plec de
clàusules administratives particulars.
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“INFORME sobre les ofertes presentades al procediment obert per
contractar el servei d’assistència tècnica per a la redacció de cinc
projectes constructius a les carreteres T-342, TV-7221, TP-2003, TV-2443,
T-722, TV-7222 i T-313. Lots 1, 2, 3 ,4 i 5
.../
Amb data 22 d’octubre de 2019 es va fer l’obertura del sobre núm. 3 (oferta
econòmica i proposta subjecta a avaluació en base a criteris automàtics).
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 FB278B0A18B14F68BF95D4E7B9C6D154 i data d'emissió 30/01/2020 a les 12:51:22
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5. En data 29 de novembre de 2019, el responsable del contracte va emetre
informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica, que es
transcriu a continuació:

Durant la valoració dels criteris automàtics i del total de les ofertes presentades
es van detectar 2 errors materials en l’informe emès el 14 d’octubre de 2019
amb la valoració i puntuació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a
judici de valor:

La suma de la valoració total de l’empresa SBS Simón i Blanco per al Lot
1 estava equivocada, en comptes de 2,5 punts sobre 7 punts que
suposava una valoració de 7,14 punts sobre 20 punts, la suma correcta
és 1,5 punts sobre 7 punts que suposa una valoració de 4,29 punts sobre
20 punts.

Al quadre resum de les valoracions del Lot 4, la puntuació sobre L4=4 de l’
empresa Consultoria Tècnica y Proyectos 1999 SL en comptes de 3 és 4.

En data 25 d’octubre de 2019 es va emetre informe amb la valoració i
puntuació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de valor amb
els errors detectats corregits.
Cap d’aquestes correccions afecta les adjudicacions que es proposen en base
a les puntuacions finals.
Amb data 28 d'octubre de 2019 el Servei d'Assistència al Territori emet informe
on fa constar que l'empresa SBS, Simón y Blanco, en aplicació dels paràmetres
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Amb data 12 de novembre de 2019 l’empresa SBS, Simón y Blanco, SLP
desisteix de presentar justificació de les seves ofertes econòmiques.
És procedent procedir a efectuar la valoració dels criteris d’adjudicació
automàtics previstos a l’Annex XII del plec de clàusules administratives
particulars, incorporar la puntuació dels criteris avaluables en base a judici de
valors i efectuar una proposta d’adjudicació dels lots esmentats anteriorment.
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previstos en el Plec de clàusules administratives particulars que regeix a
aquest contracte ha presentat ofertes econòmiques als cinc lots les quals
podrien considerar-se anormals o desproporcionades.

Lot 1. Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers.
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 78.275,86
Pressupost mitjà (IVA exclòs): 54.604,60

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

EXPERIÈNCIA
PROPOSICIÓ
ADDICIONAL /
ECONÒMICA
INCREMENT
0 - 46
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

DOPEC, SL

49.950,00

46,00

34,00

7,14

87,14

e3 SOLINTEG, SL

53.200,00

44,09

34,00

8,57

86,66

BAC
ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP,
SL

60.663,79

39,70

34,00

7,14

80,84

Conclusió :
Es proposa adjudicar el Lot 1. Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers
a l’empresa DOPEC, SL per haver obtingut la major puntuació.
Lot 2. Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de
condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d’Alcover a l’A-27 pel Milà.
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 70.848,47
Pressupost mitjà (IVA exclòs): 51.125,59
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PROPOSICIÓ
ECONÒMICA
0 - 46

EXPERIÈNCIA
ADDICIONAL /
INCREMENT
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

47.114,23

45,24

34,00

12,50

91,74

DOPEC, SL

45.950,00

46,00

34,00

10,00

90,00

AUDINGINTRAESA, SA

51.700,00

42,27

34,00

10,00

86,27

BAC
ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP,
SL

54.482,47

40,46

34,00

10,00

84,46

e3 SOLINTEG, SL

48.150,00

44,57

34,00

5,00

83,57

PROJECTS & FACILITIES
MANAGEMENT, SL

59.356,85

37,30

34,00

10,00

81,30

AYESA INGENIERIA
ARQUITECTURA, SAU

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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OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

EMPRESA

Y

Conclusió:
Es proposa adjudicar el Lot 2. Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d’Alcover a l’
A-27 pel Milà, a l’empresa AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU per
haver obtingut la major puntuació.
Lot 3. Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de
condicionament de la travessera de Vila-rodona. Carreteres TP-2003 i la TV2443
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 32.043,48
Pressupost mitjà (IVA exclòs): 24.326,52
EXPERIÈNCIA
PROPOSICIÓ
ADDICIONAL /
ECONÒMICA
INCREMENT
0 - 46
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999, SL

24.353,04

45,92

34,00

20,00

99,92

AUDINGINTRAESA, SA

24.300,00

46,00

34,00

6,67

86,67

Conclusió:
Es proposa adjudicar el Lot 3. Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de la travessera de Vila-rodona. Carreteres TP2003 i la TV-2443 a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS,
1999, SL per haver obtingut la major puntuació.
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Pressupost de licitació (IVA exclòs) : 20.626,09
Pressupost mitjà (IVA exclòs): 17.079,24
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Lot 4. Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de rotonda
a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga del Camp

EXPERIÈNCIA
PROPOSICIÓ
ADDICIONAL /
ECONÒMICA
INCREMENT
0 - 46
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

CONSULTORIA TECNICA
Y PROYECTOS 1999, SL

16.913,39

40.66

34,00

20,00

94,66

COESTECNIC, SLP

17.288,00

39,83

34,00

0,00

73,83

PAYMACOTAS
ENGINEERING, SL

19.594,79

34,68

34,00

2,50

71,18

Conclusió:
Es proposa adjudicar el Lot 4. Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a
Vilallonga del Camp a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS,
1999, SL per haver obtingut la major puntuació.
Lot 5. Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de millora
de les interseccions de la carretera T-313 amb l’accés a Riudecanyes i la
carretera TV-3131
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 15.626,09
Pressupost mitjà (IVA exclòs): 13.047,78
EXPERIÈNCIA
PROPOSICIÓ
ADDICIONAL /
ECONÒMICA
INCREMENT
0 - 46
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

CONSULTORIA TECNICA
Y PROYECTOS 1999, SL

13.282,17

44,62

34,00

20,00

98,62

AYESA INGENIERIA
ARQUITECTURA, SAU

12.813,39

46,00

34,00

15,00

95,00

Y

Conclusió:
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6. La Mesa de contractació, en la sessió de 4 de desembre de 2019, va
estudiar l'informe de valoració de les pliques i prèvia identificació de l’omissió
de l’empresa adjudicatària del lot 5, CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999, SL en la conclusió de l’informe de valoració, va assumirlo i va 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 FB278B0A18B14F68BF95D4E7B9C6D154 i data d'emissió 30/01/2020 a les 12:51:22
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Es proposa adjudicar Lot 5. Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de millora de les interseccions de la carretera T-313 amb l’accés a
Riudecanyes i la carretera TV-3131.”

- L'exclusió de l'empresa SBS Simón Blanco, de la licitació dels cinc lots del
contracte, per no haver justificat la baixa anormal de la seva oferta.
- L'adjudicació del Lot 1: Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de la carretera T-342, de Roquetes als Reguers,
a l’empresa DOPEC, SL (plica 4) per un import de 60.439,50 € (IVA inclòs).
- L'adjudicació del Lot 2: Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d’Alcover a l’
A-27 pel Milà, a l’empresa AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU
(plica 1), per un import de 57.008,22 € (IVA inclòs).
- L'adjudicació del Lot 3: Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de condicionament de la travessera de Vila-rodona, carreteres TP2003 i la TV-2443, a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS
1999, S.L (plica 7), per un import de 29.467,18 € (IVA inclòs).
- L’adjudicació del Lot 4: Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a
Vilallonga del Camp, a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS
1999, S.L (plica 7), per un import de 20.465,20 € (IVA inclòs).
- L’adjudicació del lot 5: Assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu de millora de les interseccions de la carretera T-313 amb l’accés a
Riudecanyes i la carretera TV-3131, a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999, S.L (plica 7), per un import de 16.071,43 € (IVA inclòs).
- Establir el següent ordre de classificació de les ofertes:
Pel lot 1
Núm. ordre Empresa

Puntuació total
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DOPEC, SL

87,14

2

A3 SOLINTEG, SL

86,66

3

BACENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

80,84

Pel lot 2
Núm. ordre Empresa
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1

Puntuació total

1

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU

91,74

2

DOPEC, SL

90,00

3

AUDINGTRAESA, SA

86,27

4

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

84,46

5

A3 SOLINTEG, SL

83,57

6

PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL

81,30

Pel lot 3
Núm. ordre Empresa

Puntuació total

1

CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS, 1999, SL

99,92

2

AUDINGTRAESA, SA

86,67

Per lot 4
Núm. ordre Empresa

Puntuació total

1

CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS, 1999, SL

94,66

2

COESTECNIC, SLP

73,83

3

PAYMACOTAS ENGINEERING, SL

71,18

Pel lot 5
Núm. ordre Empresa

Puntuació total

1

CONSULTORIA TECNICA Y PROYECTOS, 1999, SL

98,62

2

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU

95,00

7. En data 17 de desembre 2019, l’empresa DOPEC, SL, ha aportat la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 2.497,50€
pel lot 1, segons carta de pagament núm. 2019000824, i la resta de
documentació requerida. que ha estat trobada conforme per la secretària de la
Mesa.
8. En data 20 de desembre de 2019, l’empresa CTP Consultoria Técnica y
Proyectos 1999, SL, ha aportat la justificació d'haver constituït les garanties
definitives per uns imports de 1.217,65€ per al lot 3, 845,67€ pel lot 4 i 664,11€
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9. En data 20 de desembre de 2019 es detecta un error material el la puntuació
de la proposta econòmica del lot 4 que no afecta a l'ordre de classificació.
Alicant la formula de valoració del criteri 2 (Proposta econòmica) establerta a
l'annex XII del Plec de clàusules administratives particulars, la puntuació
correcta queda de la següent forma:
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pel lot 5, segons cartes de pagament núm. 2019000863, 2019000864 i
2019000862 respectivament, i la resta de documentació requerida; que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.

EXPERIÈNCIA
PROPOSICIÓ
ADDICIONAL /
ECONÒMICA
INCREMENT
0 - 46
EQUIP TREBALL
0 - 34

PUNTUACIÓ
CRITERIS
JUDICI DE
VALOR
0 - 20

TOTAL

EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

CONSULTORIA TECNICA
Y PROYECTOS 1999, SL

16.913,39

46,00

34,00

20,00

100,00

COESTECNIC, SLP

17.288,00

45,16

34,00

0,00

79,16

PAYMACOTAS
ENGINEERING, SL

19.594,79

40,02

34,00

2,50

76,52

10. La competència per a l’adjudicació d'aquest contracte correspon a la
presidenta de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de
Govern (decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019). Donat que no està
previst convocar sessió de Junta de Govern, es fa necessària l’avocació a la
Presidència d’aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació del
present procediment administratiu.

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, de 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.
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Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació la
competència per adjudicar el contracte del servei d'assistència tècnica per la
redacció de cinc projectes constructius a les carreteres T-342, TV-7221, TP2003, TV-2443, T-722, TV-7222 i TV-313, delegada per la Presidència,
mitjançant decret 2019-0003370 de 14 d’agost de 2019.
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En conseqüència, RESOLC:

Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 4 de
desembre de 2019.
Tercer. Excloure a l'empresa AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SAU
de la licitació del Lot 1 per no presentar el document d'oferta econòmica i a
l'empresa SBS, Simón y Blanco, SLP de la licitació dels cinc lots per no
haver justificat el valor anormal de la seva oferta.
Quart. Adjudicar el lot 1 del contracte del servei d'assistència tècnica per a la
redacció del projecte constructiu de condicionament de la carretera T-342, de
Roquetes als Reguers, a l’empresa DOPEC, SL per un import de SEIXANTA
MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(60.439,50 €), IVA inclòs, amb el següent desglossament:
Preu sense IVA

49.950,00 €

IVA 21%:

10.489,50 €

Preu final

60.439,50 €

Cinquè. Adjudicar el lot 3 del contracte d’assistència tècnica per a la redacció
del projecte constructiu de condicionament de la travessera de Vila-rodona.
Carreteres TP-2003 i la TV-2443, a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999, S.L (plica 7), per un import de VINT-I-NOU MIL QUATRECENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (29.467,18 €) IVA
inclòs, amb el següent desglossament:
Preu sense IVA

24.353,04 €

IVA 21%:

5.114,14 €

Preu final

29.467,18 €

Sisè. Adjudicar el lot 4 del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte constructiu de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la
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Preu sense IVA
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TV-7222 a Vilallonga del Camp, a l’empresa CONSULTORIA TECNICA Y
PROYECTOS 1999, S.L (plica 7), per un import de VINT MIL QUATRE-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (20.465,20 €) IVA inclòs, amb
el següent desglossament:
16.913,39 €

IVA 21%:

3.551,81 €

Preu final

20.465,20 €

Setè. Adjudicar el lot 5 del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte constructiu de millora de les interseccions de la carretera T-313 amb l’
accés a Riudecanyes i la carretera TV-3131, a l’empresa CONSULTORIA
TECNICA Y PROYECTOS 1999, S.L (plica 7), per un import de SETZE MIL
SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (16.071,43 €) IVA
inclòs, amb el següent desglossament:
Preu sense IVA

13.282,17 €

IVA 21%:

2.789,26 €

Preu final

16.071,43 €

Vuitè. Disposar de la despesa derivada d’aquest contracte amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 3050-453-22799, amb la següent distribució per lots i
anualitats, condicionant la despesa de l'exercici 2020 a l'aprovació del
corresponent pressupost:
Aplicació pressupostària

Import

Exercici

Lot 1

3050/453/22799

36.263,70

2019

Lot 1

3050/453/22799

24.175,80

2020

Lot 3

3050/453/22799

17.680,31

2019

Lot 3

3050/453/22799

11.786,87

2020

Lot 4

3050/453/22799

12.279,12

2019

Lot 4

3050/453/22799

8.186,08

2020

Lot 5

3050/453/22799

9.642,86

2019

Lot 5

3050/453/22799

6.428,57

2020

Novè. Notificar-ho a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de contractant
d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu l'apartat 2.3.5. del Plec de
clàusules administratives particulars.
Desè. Formalitzar els contractes administratius amb els adjudicataris en els
termes previstos en l'article 153 LCSP, a partir del 15è dia hàbil, a comptar des
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Onzè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l'Àrea del SAT

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 recepció
de la notificació.
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 FB278B0A18B14F68BF95D4E7B9C6D154 i data d'emissió 30/01/2020 a les 12:51:22

Codi de verificació: 7a784a03-ca4a-4df6-803f-9a92c7f0573b

Pàgina: 14 de 14
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=7a784a03-ca4a-4df6-803f-9a92c7f0573b

de que es faci la tramesa de la notificació de l’adjudicació, en el supòsit que no
hi hagi hagut recurs especial.

- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la
recepció de la notificació.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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