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8004330008-2019-0014181

Referència:

RLP/cfm/mcc

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Adjudicar l’expedient de contractació per procediment obert simplificat de
les obres de la nova connexió de baixa tensió per a escenografia de la TAP
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 AA6C2FD53E8B47F2BE0BB0C92DA87F72 i data d'emissió 04/05/2020 a les 17:02:37

Codi de verificació: e00c9401-bb45-4f74-8a49-93ebcfeafdce
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e00c9401-bb45-4f74-8a49-93ebcfeafdce

Expedient:

Fets
1. Per decret de Presidència núm. 2019-0005326 de data 23 de desembre de
2019, es va aprovar l’expedient de contractació de les obres de la nova
connexió de baixa tensió per a escenografia de la TAP, amb un pressupost
base de licitació de 214.727,82 euros (IVA inclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert
simplificat, la Mesa de Contractació en data 19 de febrer de 2020, va procedir a
l'obertura del sobre únic presentat electrònicament pels licitadors que van
concòrrer a la licitació, va examinar la documentació inclosa en el sobre i va
demanar que es passessin al responsable del contracte per a què els valorés d’
acord amb els criteris establerts a l’annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars.
El resum de les ofertes presentades es el següent:

Núm.Plica

LICITADOR

1.-Oferta econòmica, fins a 90 punts
2. Increment del termini de garantia de l’
obra, fins a 10 punts

1

EIFFAGE ENERGIA SLU

1.- 107.000,00 €
2.- 2 anys

2

EIXUMARA D'INDÚSTRIES, S.L.

1.- 129.014,15 €
2.- 2 anys

3

ACCIONA INDUSTRIAL SA

1.- 175.759,68 €
2.- __________

4

TRENASA S.A.

1.- 139.910,26 €
2.- 2 anys
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ELECNOR, S.A.

6

ISTEM SLU

7

INSTALACIONES
GARCERAN S.L

1.- 94.859,06 €
2.- 2 anys
1.- 110.645,74 €
2.- 2 anys
ELECTRICAS 1.- 115.950,00 €
2.- 5 anys

3. En data 28 de febrer de 2020, el cap de Secció de Supervisió de Projectes
de la Unitat d'Enginyeria Municipal va emetre l’informe de valoració de les
ofertes, el qual es transcriu parcialment a continuació:
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5

“…
Estudiades les set propostes rebudes en el procés de contractació del servei
menor referit, s’ha comprovat que s’ajusten als requeriments del Plec de
condicions Tècniques i que les propostes econòmiques es troben per sota del
preu de sortida establert.
Un cop analitzades les mateixes i tenint en compte els criteris de puntuació
indicats al Plec de Clàusules, resulta la següent classificació ordenada de millor
a pitjor puntuació:
Ref

Licitador

Preu

Preu

Ampliació
termini garantía

total punts

BASE

177.461,01

90

10

100

1

Elecnor, S.A.

94.859,06

90

10

100

2

Eiffage
SLU

107.000,00

76,77

10

86,77

3

Istem SLU

110.645,74

72,80

10

82,80

4

Instal.Galceran S.
L

115.950,00

67,02

10

77,02

5

Eixumara
Indústries SL

129.014,15

52,79

10

62,79

6

Trenasa S.A

139.910,26

40,91

10

50,91

7

Acciona Industrial
S.A

175.759,5

1,85

0

1,85

Energia

d’

…”
4. En data 3 de març de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per estudiar
l’esmentat informe, que va ser assumit per la Mesa i va proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte de les obres de la nova connexió de
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També va establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que
estableix l’article 150.2 de la LCSP que és el següent:

Núm
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baixa tensió per a escenografia de la Tarraco Arena Plaça TAP, a l’empresa
Elecnor, S.A. NIF A48027056, per un import de CENT CATORZE MIL SETCENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS
(114.779,46 € ) IVA inclòs, per resultar ser la millor oferta relació qualitat preu,
prèvia acreditació del compliment del requeriment a què es refereix l’article
150.2 de la Llei de contractes del sector públic.

Plica

Empresa

Puntuació total

1

5

Elecnor, S.A.

100

2

1

Eiffage Energia SLU

86,77

3

6

Istem SLU

82,80

4

7

Instal.Galceran S.L

77,02

5

2

Eixumara d’Indústries SL

62,79

6

4

Trenasa S.A

50,91

7

3

Acciona Industrial S.A

1,85

5. Consta a l'expedient la documentació acreditativa dels requisits previs a l’
adjudicació, presentada per l’empresa ELECNOR, SA, proposada com
adjudicatària, la qual ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
6. La competència per a l’adjudicació del contracte correspon a la presidenta
de la Diputació de Tarragona, qui l’ha delegada en la Junta de Govern (decret
núm. 2019-0003370, de 14 d’agost de 2019). Atès que per Decrets de la
Presidència núms. 2020-0000847 i 2020-0001034, de dates 13 i 27 de març de
2020, s’han suspès les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la
Diputació de Tarragona que estaven previstes per a les properes setmanes, la
resolució dels assumptes s'ha de fer prèvia avocació de la competència
delegada per part del seu titular.

Fonaments de dret
1. Els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic (LCSP), estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització del contracte.
2. L’article 159 de la mateixa norma regula el procediment obert simplificat.
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4. Decret de la Presidència núm. 2020-0000847, de data 13 de març de 2020,
de suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació
de Tarragona.

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 AA6C2FD53E8B47F2BE0BB0C92DA87F72 i data d'emissió 04/05/2020 a les 17:02:37

Codi de verificació: e00c9401-bb45-4f74-8a49-93ebcfeafdce
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=e00c9401-bb45-4f74-8a49-93ebcfeafdce

3. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'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.

5. Decret de la Presidència núm. 2020-0001034, de data 27 de març de 2020,
de pròrroga de la suspensió de les sessions dels òrgans col·legiats i remissió
d'informació de resolucions als diputats i diputades.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte de
les obres de la nova connexió de baixa tensió per a escenografia de la Tarraco
Arena Plaça TAP, delegada per la presidència mitjançant Decret núm. 20190003370, de 14 d’agost de 2019.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir la
proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 3 de març
de 2020.
Tercer. Adjudicar el contracte de les obres de la nova connexió de baixa
tensió per a escenografia de la Tarraco Arena Plaça TAP, a l’empresa Elecnor,
S.A. NIF A48027056, per un import de Cent catorze mil set-cents setantanou euros amb quaranta-sis cèntims (114.779,46 €), IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA: 94.859,06 €
IVA (21%): 19.920,40 €
Preu contracte: 114.779,46 €
Quart. Nomenar el Sr. Albert Gomez Masdeu com a director facultatiu i
coordinador de seguretat i salut d’aquestes obres.
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Sisè. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i publicar-la en el Perfil de
contractant d'aquesta Diputació, d'acord amb el que preveu la clàusula 2.3.5
del Plec de clàusules administratives particulars.
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Cinquè. Disposar la despesa d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 4150 - 337 - 62700 del pressupost 2020 de la Diputació.

Setè. Emplaçar a l’adjudicatari perquè 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
153.4 de la LCSP.
Vuitè. Comunicar-ho a la Intervenció General , a la unitat de Patrimoni, a l'Àrea
de Serveis Interns i a la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria
Municipal i Territori.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al que
finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, davant de la
presidenta de la Diputació, en el termini màxim d’un mes des del dia següent al
que finalitzi la declaració de l’estat d’alarma, independentment del temps
transcorregut des de la data de la pràctica de la notificació de la resolució.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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