Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
ANUNCI de la Diputació de Tarragona per la qual es fa pública la licitació d'un contracte
d'obres.
Exp. 8004330008-2019-0011655
Per acord de Junta de Govern, de data 11 de febrer de 2020, s’ha aprovat l'expedient
de contractació, per procediment obert simplificat, les obres de construcció d’una
depuradora d’aigües residuals al Castell-Monestir d’Escornalbou pel projecte “Operació
Baronia d’Escornalbou”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 20142020, objectiu d'inversió en creixement i ocupació, eix 6. 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: 8004330008-2019-00011655
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
h) Data límit d’obtenció de documentació i informació: dia 6 de març de 2020 a les
12.00 hores.
2. Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: L’execució de les obres de construcció d’una depuradora
d’aigües residuals al Castell-Monestir d’Escornalbou pel projecte “Operació Baronia
d’Escornalbou”, 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 6.

b)

Divisió per lots i núm.: No. L’execució dividida en lots de les obres definides en el
Projecte de l’Estació depuradora d’aigües residuals al Castell Monestir
d’Escornalbou, amb Clau 2016- 0011995, dificulta greument la seva correcta
execució, així com la coordinació entre els diferents contractistes.

c)

Lloc d’execució: Castell-Monestir d'Escornalbou, Província Tarragona.

d)

Codi NUTS: ES514

e)

Termini d’execució: 5 mesos

f) Admissió de pròrroga: No
g) CPV: 45232420-2
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus de contracte: Obres.
b) Tramitació: Ordinària.
-Procediment: Obert simplificat.
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 automàtics:
Criteri 1. Oferta econòmica ........................................................................ fins a 70 punts
Criteri 2. Increment del termini de garantia de l’obra i Servei d’assistència tècnica de
l’obra executada ......................................................................................... fins a 30 punts
4. Valor estimat del contracte
Valor estimat del contracte 203.021,76 € (IVA exclòs)
5. Pressupost base de licitació:
Pressupost base de licitació total 206.278,49 € (IVA inclòs)
6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% de l’import de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs
c) Termini de garantia: quatre (4) anys.

8. Capacitat i solvència
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)

( X) a)

Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.
El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos,
haurà d'acreditar el següent import de volum anual de negocis:
170.478,09 €
El volum anual de negocis s'acreditarà per mitjà dels comptes anuals aprovats i
dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui.

SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 88 LCSP)
* Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica amb altres
mitjans previstos diferents del establerts a la lletra a)
La solvència tècnica o professional de l’empresa s'haurà d’apreciar tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s'haurà d’acreditar pels
següents mitjans:
a) Relació detallada (import, data, característiques, promotor) d’instal·lacions de
d’estacions depuradores d’aigües residuals de característiques similars instal·lades
durant els darrers 5 anys.
L’import dels contractes de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del
valor estimat de l’objecte del contracte (atès que la durada prevista és inferior a l’any).
Les obres efectuades s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest,
mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat competent.
En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, que tinguin una antiguitat inferior a 5
anys, se li demanarà el compliment de la mateixa solvència financera i tècnica que la
resta de licitadors, a excepció de l’establert pel mitjà a) de la solvència tècnica, relatiu a
l’execució d’un nombre determinat d’obres.
CLASSIFICACIÓ EQUIVALENT: Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva
solvència econòmica i financera i tècnica per contractar mitjançant la següent
classificació:
Grup E) HIdrauliques Subgrup 1 - Proveïments i sanejaments

Categoria 2

2.- En virtut del que disposa l'article 11.5 del Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, en la redacció donada pel Reial Decret 773/2015,

s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional: NO.
3.- Un mateix empresari podrà concórrer per completar la solvència de més d'un
licitador: NO.
9. Condicions especials d’execució del contracte: Vegeu l’Annex XIV del Plec de
clàusules administratives particulars.
10. Subcontractació
Solament podran subcontractar vàlidament la realització del contracte, mitjançant
comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Tarragona del subcontracte a celebrar, i
de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 de la LCSP així com les
previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció.
Es permet la subcontractació de prestacions no principals del contracte, essent
aquestes únicament les incloses en els capítols d’obra civil i edificació definida a cada
projecte i que resumidament consisteix en: demolició i enderrocs, condicionament del
terreny, ferms i paviments, fonaments i soleres, estructures, fusteria i manyeria,
impermeabilitzacions, cobertes, revestiments i tancaments.
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 10 de març de 2020, a les 12:00 hores
b) Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.4 del clausul·lat 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: 19 de març de 2020, a les 9.00 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: Si

