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Decret de la Presidència núm. 2020-0000447 de 13 de febrer de 2020

DECRET

Aprovar i adjudicar la contractació menor del servei de redacció del
projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit municipal a Roda de
Berà.

Fets
1. L’Ajuntament de Roda de Berà ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona l’
assistència per a la redacció del projecte executiu necessari per a la
construcció d’un nou dipòsit municipal. Donat que la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori (MSET), de l'Àrea del Servei
d'Assistència Municipal, no disposa dels mitjans necessaris per realitzar
aquests estudis, ha iniciat la tramitació de la contractació menor del servei de
redacció del projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit municipal a Roda
de Berà, amb un pressupost base de licitació de 18.089,50 € IVA inclòs.
2. El cap de secció de Gestió Tècnica d'Enginyeria Municipal ha redactat el
Plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació.
3. A la licitació d’aquest contracte menor, publicada en el Perfil del Contractant
de la Diputació de Tarragona, en data 11 de març de 2021, van concórrer les
següents empreses que han presentat les ofertes detallades a continuació:
LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA
(IVA EXCLÒS)

TENGI CONSULTORIA TECNICA, S.L.

13.750,00 €

E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA, S.L.P.

14.641,00 €

4. En data 24 de març de 2021, el tècnic responsable del contracte va emetre
informe de valoració de les ofertes que es transcriu a continuació:
.../

El 23 de març de 2021, s’examina la documentació presentada amb resultat
següent:
Primer. Relació d’empreses admeses que han formulat proposicions:

Empreses admeses

Declaració
responsable
(sí/no)

PIME?
(sí/no)

Data
Certificat
Calibració

1. E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA SLP

si

si

Innecessari

2. TENGI CONSULTORIA TECNICA SL

si

si

Innecessari

Segon. De conformitat amb els criteris de valoració establerts, s’efectua la
següent valoració:
a) Valoració Criteri 1 (Preu): Puntuació: 80 pts
Valoració Criteri 1 (Preu):

Oferta

IVA

Total Oferta
(IVA inclòs)

Puntuació:
80 Pts

1. TENGI CONSULTORIA TECNICA SL

13.750,00€

2.887,50€

16.637,50 €

80 pt

2. E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA SLP

14.641 €

3.074,61€

17.715,61 €

20,6 pt

b) Valoració Criteri 2 (Experiència professional): Puntuació: 20 pts
Valoració Criteri 2 (Experiència professional):

Temps

Puntuació
20 punts

1. TENGI CONSULTORIA TECNICA SL

10 anys

20 punts

2. E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA SLP

10 anys

4,7 punts

L'empresa que ha presentat més obres que acrediten la experiència requerida
obté la puntuació de 20 punts.
La resta d’empreses obtenen una puntuació proporcional en funció del nombre
d’obres presentades.
L'empresa que ha obtingut la màxima puntuació ha presentat 17 obres que
acrediten l'experiència requerida, i la que ha obtingut menys puntuació n’ha
presentat 4.
Tercer. Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s’estableix el
següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors, ordenats
en forma decreixent:

Empreses

TOTAL PUNTUACIÓ

1. TENGI CONSULTORIA TECNICA SL

100,0 punts

2. E-SET SERVEIS D’ENGINYERIA SLP

25,3 punts

5. S’ha comprovat que l’expedient compleix els requisits establerts en les bases
d’execució del pressupost i que no s’està alterant l’objecte del contracte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
2. La tramitació de l’expedient dels contractes menors es preveu a l'article
131.3 del mateix text legal i a les bases d'execució del pressupost de la
Diputació de Tarragona.

En conseqüència, RESOLC:
Primer. Aprovar la contractació menor del servei de redacció del projecte
executiu de construcció d’un nou dipòsit municipal a Roda de Berà i el Plec de
prescripcions tècniques que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a l’empresa TENGI CONSULTORIA
TECNICA, S.L., amb NIF B64323355, per un import de SETZE MIL SISCENTS TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS (16.637,50 €)
IVA inclòs.
Tercer. Autoritzar i disposar les despeses derivades d'aquest contracte amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2021-1200-150-22799.01.
Quart. Publicar-ho al perfil del contractant de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària i a l’altra empresa que ha
presentat oferta.
Sisè. Comunicar-ho a la Intervenció General i a l’Àrea del Servei d'Assistència
Municipal.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim
d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant de la presidenta de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació i Expropiacions
Marc Ayala Vallvey

