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Acord

Adjudicar l’expedient de contractació, per procediment obert, dels serveis per l’
elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos
municipis de la província de Tarragona, lots 1,2,3,4,5 i 6.

De conformitat amb la proposta de Contractació i Expropiacions, la Junta de Govern per
unanimitat acorda el següent:

Fets
1. Per decret de Presidencia número 2020-0004872 de data 24 de desembre de 2020, es va
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis per l’elaboració
del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la
província de Tarragona, lots 1, 2,3,4,5 i 6, amb un pressupost base de licitació de 170.962,66 €
(IVA inclòs) i amb la següent distribució:
Lots

Pressupost base de licitació
sense IVA

IVA (21%)

Pressupost base de licitació
amb IVA inclòs

Lot 1

26.169,75 €

5.495,65 €

31.665,40 €

Lot 2

24.322,05 €

5.107,63 €

29.429,68 €

Lot 3

24.140,70 €

5.069,55 €

29.210,25 €

Lot 4

23.519,25 €

4.939,04 €

28.458,29 €

Lot 5

21.870,90 €

4.592,89 €

26.463,79 €

Lot 6

21.268,80 €

4.466,45 €

25.735,25 €

Total

141.291,45 €

29.671,21 €

170.962,66 €

En el mateix decret, se va autoritzar la despesa de 170.962,66 euros (IVA inclòs) per al
finançament d’aquest contracte, amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries de la
Diputació:
Aplicació pressupostària

Número d’operació

Import

2020 / 1200 / 150 / 22706 / 01

2020043583

136.770,13 €

2021 / 1200 / 150 / 22706 / 01

2020043587

34.192,53 €
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2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris, en data 3 de febrer de 2021, es va constituir la
Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XIX del Plec de clàusules administratives
particulars, per examinar la documentació administrativa aportada pels dotze (12) licitadors
presentats:
OFERTA

LICITADOR

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

2

ENGINYERIA QUERCUS, SOCIETAT LIMITADA UNIPERSONAL

3

ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL SLU

4

ECOSTUDI SIMA SLP

5

PUNT ECO AGROAMBIENTAL SL

6

PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L.

7

MSCONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001, SL

8

PREVENCION DE INCENDIOS SEGURIDAD APLICADA, S.L.

9

GERARD DEL CAÑO GRAÑÉ

10

BERRYSAR SL

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, S.L.

La secretaria de la Mesa va explicar que analitzats els DEUCs de les documentacions
administratives i realitzada la consulta al RELI, semblava que podia existir alguna vinculació
empresarial entre les pliques 4 (ECOSTUDI SIMA SLP) i 5 (PUNT ECO AGROAMBIENTAL
SL), ja que consta el mateix domicili social i les mateixes persones com administradors
mancomunats.
La Mesa va acordar requerir a les esmentades empreses la vinculació empresarial entre elles i
va ajornar l’obertura de les pliques a tenir aquesta informació.
3. En data 17 de febrer de 2021, es va reunir, la Mesa de Contractació, per examinar la
documentació aportada per les empreses ECOSTUDI SIMA SLP i PUNT ECO
AGROAMBIENTAL SL en la qual declaren la seva vinculació empresarial.
La Mesa va examinar la documentació aportada pels licitadors, va constatar que era correcta i
va acordar admetre'ls a tots a la licitació.
4. A continuació, es va procedir a l'obertura del sobre núm. 3 i es va comprovar que contenia
l'oferta econòmica, amb el resultat següent:
1. Oferta econòmica, fins a 100 punts (IVA exclòs)
Núm.
Plica

1.

LICITADOR

LOT 1

AMF Enginyeria i
17.272,04 €
Consultoria
Ambiental, SL

LOT 2

17.025,44 €

LOT 3

LOT 4

LOT 5

15.932,86 € 15.522,71 € 14.434,79 €

LOT 6

17.015,04€
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2.

ENGINYERIA
QUERCUS,
SOCIETAT
LIMITADA
UNIPERSONAL

24.861,26 €

24.078,83 €

19.117,02 € 19.800,86 € 16.400,99 €

14.862,64€

4.

ECOSTUDI
SLP

18.138,83 €

17.463,23 €

15.884,58 € 17.145,53 € 14.391,05 €

14.037,41€

5.

PUNT
ECO
AGROAMBIENTAL 18.449,67 €
SL

17.475,39 €

15.932,86 € 17.169,05 € 14.434,79 €

14.079,95€

6.

PERADEJORDI
PROYECTOS
E 21.459,20 € 20.430, 52 € 20.036,78 € 19.520,98 € 17.934,14 €
INFORMES, S.L.

17.440,42€

7.

MSCONSULTORS
ENGINYERIA
I 17.584,00 €
SEGURETAT DES
DE 2001, SL

SIMA

16.657,00 €

16.172,00 € 16.014,00 € 14.652,00 €

14.473,00€

8.

PREVENCION DE
INCENDIOS
21.720,89 €
SEGURIDAD
APLICADA, S.L.

---------

21.485,22 € 21.637,71 € 19.465,10 €

17.440,42€

9.

GERARD
DEL
22.244,29 €
CAÑO GRAÑÉ

20.673,74 €

20.519,59 € 19.991,36 € 18.590,26 €

18.078,48€

10.

BERRYSAR SL

17.803,00 €

16.359,00 €

16.373,00 € 15.755,00 € 14.875,00 €

14.246,00€

11.

ARDA Gestió
Estudis
Ambientals, SL

20.935,80 €

19.457,64 €

18.105,53 € 18.815,40 € 16.403,18 €

15.951,60€

12.

GRUP
CARLES
GESTIÓ
I 21.459,20 €
PROJECTES, S.L.

19.457,64 €

19.312,56 € 18.815,40 € 16.840,59 €

18.078,48€

i

La Mesa va demanar al responsable del contracte que examinés i valorés la documentació del
sobre tres, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XII del Plec de clàusules
administratives particulars.
Les Actes de les Meses es van publicar en el Perfil de contractant el 17 de febrer i el 17 de
març de 2021.
5. En data 3 de març de 2021, la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i
Territori va emetre informe en relació amb la possible existència d'ofertes anormalment baixes,
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d'acord amb els criteris establerts als Plecs de clàusules administratives, en les ofertes
presentades per les empreses:

6. La Unitat de Contractació i Expropiacions va requerir a les empreses esmentades per
què justifiquessin la seva oferta i un cop lliurada aquesta documentació, en dates 21 i 28 d'abril
de 2021, es va reunir la Mesa de contractació per estudiar els informes de les justificacions de
les ofertes anormalment baixes i de valoració de les ofertes d’acord amb els criteris de
valoració avaluables de forma automàtica, emesos pel responsable del contracte, el quals
transcrivim parcialment a continuació:
"INFORME DE VALORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS A LES OFERTES ANORMALMENT
BAIXES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER L’ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM, PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE TARRAGONA
(...)
Estudiada la documentació aportada, relativa a la justificació del preu anormal, i atenent a allò
que estableix l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
es fan les següents consideracions en cadascuna de les empreses licitadores.
amf Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL
(...)
En matèria de justificació empresarial, el licitador enumera la seva experiència en la matèria
tant de l’empresa com del personal de què disposa així com l’ús d’una aplicació interna de
software per a la reducció de costos i simplificació de processos.
En diferents punts i de diferents maneres justifica la lliure competència de preus i beneficis
baixos per una lícita estratègia comercial de posicionament empresarial i expansió sense
perjudici de l’acompliment de contracte.
Pel que fa a la justificació econòmica, el licitador especifica de forma desglossada per municipi i
detallada per conceptes cadascun dels costos associats, essent demostrat clarament el
benefici industrial baix.
A més, no vulneren les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional.
Per la qual cosa, la tècnica que subscriu considera adequada la justificació de les ofertes
presentades per AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, i estima, així, que siguin
admeses a l’objecte del contracte als lots 1 i 4.
ECOESTUDI SIMA, SLP
(...)
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El licitador demostra la seva experiència en matèria de Protecció Civil i en estudis idèntics, i en
conseqüència eficàcia en la realització de DUPROCIMs, tot complint amb l’aplicació de
convenis col·lectius que li corresponen i amb una política empresarial favorable pels socis i
treballadors.
A més, no vulneren les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional.
Per la qual cosa, la tècnica que subscriu considera adequada la justificació de les ofertes
presentades per ECOSTUDI SIMA, i estima, així, que sigui admesa a l’objecte del
contracte al lot 6.
MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL
(...)
El licitador demostra la seva àmplia experiència en matèria de Protecció Civil i en estudis
idèntics, i en conseqüència eficàcia en la realització de DUPROCIMs, així com l’eficiència per l’
aplicació de mecanismes establerts concrets, tot complint amb l’aplicació de convenis
col·lectius que li corresponen i amb una política empresarial on el repartiment dels beneficis és
entre parts iguals entre socis i treballadors.
A més, no vulneren les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional.
Per la qual cosa, la tècnica que subscriu considera adequada la justificació de les ofertes
presentades per MSConsultors, SL, i estima, així, que siguin admeses a l’objecte del
contracte als lots 1, 2 i 4.
BERRYSAR, SL
El licitador, en aquest cas Berrysar, SL, presenta justificacions de les ofertes presentades pels
lots 1, 2 i 4 basada en costos associats al projecte, concretament:

1. Costos associats al Projecte, concretament es desglossen les hores de personal i costos
directes segons conveni col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria i oficina d’estudis
tècnics (publicat per resolució de 7 d’octubre de 2019) així com de costos indirectes.
2. Viabilitat econòmica, concretament:
Es calculen els imports totals desglossats anteriorment essent tots ells inferiors a l’
oferta presentada en cada lot, la diferència dels quals es pren com a romanent
per a imprevistos, essent el corresponent al lot 2 de valor més baix respecte la
resta de lots justificats.
S’enumera també una relació de DUPROCIMs redactats a petició de Diputació de
Tarragona amb baixes similars a les actuals, encara que no s’especifiquen,
essent els resultats de les prestacions satisfactoris.
En totes tres justificacions es detecten petits errors en els valors dels càlculs realitzats durant la
viabilitat econòmica, generalment en la valoració final dels costos del projecte i càlcul del valor
de romanents resultant. Tot i els errors numèrics esmentats, de poca importància per no alterar
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A més, no vulneren les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional.
Per la qual cosa, la tècnica que subscriu considera adequada la justificació de les ofertes
presentades per Berrysar, SL als lots 1, 2 i 4, i estima, així, que siguin admeses a l’objecte
del contracte.
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la justificació presentada, el licitador demostra en general la seva experiència en matèria de
Protecció Civil i en estudis idèntics, i en conseqüència eficàcia en la realització de
DUPROCIMs, tot complint amb l’aplicació de convenis col·lectius que li corresponen.

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat anteriorment, s’estimen favorables les justificacions presentades per les
empreses licitadores pels lots següents:
AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL en les ofertes presentades als lots 1 i 4
ECOSTUDI SIMA, SLP en l’oferta presentada al lot 6
MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL en les ofertes presentades
als lots 1, 2 i 4
BERRYSAR, SL en les ofertes presentades als lots 1, 2 i 4 “

“INFORME DE VALORACIÓ FINAL DE LES OFERTES PRESENTADES EN EL
PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER L’
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL – DUPROCIM,
PER DIVERSOS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
(...)
Amb l’objectiu d’assegurar el termini d’execució, hi ha la limitació d'adjudicació d'un sol LOT per
adjudicatari.
Es valorarà l’adjudicació de cada LOT, atorgant la màxima puntuació a l’oferta més baixa de
tots els licitadors presentats al mateix. La resta d’ofertes es puntuaran proporcionalment en
funció del preu que ofereixin d’acord amb la fórmula indicada anteriorment. Els preus utilitzats
pel càlcul són sense IVA.
En cas que una empresa sigui la més econòmica de les ofertes presentades en més lots del
màxim establert (1 Lot), el criteri d’adjudicació serà de forma ordinal, seguint la relació
numerada dels lots que s’ha indicat al PPT.
Tanmateix, segons estableix l’article 99.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (LCSP), amb la finalitat que no quedin lots deserts en la licitació, s’adjudicarà
a la mateixa empresa un nombre de lots superior al màxim permès, en tot cas dels lots en què
la seva oferta sigui la de millor puntuació, quan no hi hagi altres ofertes presentades o admeses
pels lots que es tracti.
La proposta d’adjudicació resulta segons taules adjuntes a l’Annex, essent per Lot les
empreses que segueixen:
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ANNEX: VALORACIÓ OFERTES
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PUNTUACIÓ
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3 AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL
4 BERRYSAR, SL
5 ECOSTUDI SIMA, SLP
6 MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL
7 Punt ECO Agroambiental, SL
8 Enginyeria QUERCUS, SLU

NÚM.

EMPRESA
LICITADORA

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT 4

LOT 5

LOT 6

1

AMF Enginyeria i
100,00
Consultoria
Ambiental, SL

91,63

99,42

100,00

99,42

58,82

2

Enginyeria
QUERCUS, SLU

14,71

3,05

60,85

46,50

73,13

88,59

3

ARUM Consultoria
Ambiental, SLU

49,01

50,05

78,70

29,41

89,45

65,67

4

ECOSTUDI SIMA,
SLP

90,26

86,13

100,00

79,71

100,00

100,00

5

Punt
ECO
Agroambiental, SL

86,76

85,98

99,42

79,41

99,42

99,41

6

PERADEJORDI
Proyectos
e
Informes, SL

52,94

48,87

49,71

50,00

52,63

52,94

7

MSCONSULTORS
Enginyeria
i
Seguretat des de
2001, SL

96,49

96,26

96,52

93,86

96,51

93,98

8

PREVINSA
Prevención
Incendios
Seguridad
Aplicada, SL

50,00

--

32,16

23,53

32,16

52,94

9

Gerard del Caño
Grañé

44,12

45,82

43,86

44,12

43,86

44,12

10

BERRYSAR, SL

94,03

100,00

94,08

97,10

93,53

97,12

11

ARDA Gestió
Estudis
Ambientals, SL

58,82

61,09

73,10

58,82

73,10

73,53

12

GRUP
CARLES
GESTIÓ
I
PROJECTES, SL

52,94

61,09

58,48

58,82

67,25

44,12

34,00%

32,74%

34,20%

BAIXA REALITZADA

de

i

31,91% 34,00%

30,12%

"
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- Adjudicar el lot 1 a l’empresa AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL (plica núm. 1), per
un import de 20.899,17 € (IVA inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Adjudicar el lot 2 a l’empresa Berrysar, SL (plica núm. 10), per un import de 19.794,39 € (IVA
inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Adjudicar el lot 3 a l’empresa ECOESTUDI SIMA, SLP (plica núm. 4), per un import de
19.220,34 € (IVA inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.

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 2A4065D5D63D4070998C71104605A73E i data d'emissió 23/06/2021 a les 11:02:35

Codi de verificació: 2a23c485-3965-413f-8562-75184be65d8c
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Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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La mesa va assumir aquests informes els quals es van publicar juntament amb aquesta acta en
el Perfil de Contractant i va acordar proposar a l’òrgan de contractació:

- Adjudicar el lot 4 a l’empresa MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de 2001, SL
(plica núm. 7), per un import de 19.376,94 € (IVA inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la
millor puntuació.
- Adjudicar el lot 5 a l’empresa Punt ECO Agroambiental, SL (plica núm. 5), per un import de
17.466,10 € (IVA inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Adjudicar el lot 6 a l’empresa Enginyeria Quercus, SLU (plica núm. 2), per un import de
17.983,79 € (IVA inclòs) per resultar ser la que ha obtingut la millor puntuació.
- Establir l’ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l’article 150.1 de la
LCSP per cada lot.
En data 25 de maig de 2021 es publica al perfil de contractant l'Acta de la mesa i els informes.
7. En data 10 de maig de 2021, l’empresa ENGINYERIA QUERCUS, SLU, va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 743,13 € pel lot 6 (carta de
pagament núm. 2021000289) i, la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
8. En data 11 de maig de 2021, l’empresa MS CONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT
DES DE 2001, SL, va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import
de 800,70 € pel lot 4 (carta de pagament núm. 2021000302) i, la resta de documentació
requerida, que ha estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.
9. En data 12 de maig de 2021, l’empresa ECOSTUDI SIMA SLP, va aportar la justificació
d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 794,23 € pel lot 3 (carta de pagament
núm. 2021000304) i, la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.
10. En data 12 de maig de 2021, l’empresa PUNT ECO AGROAMBIENTAL, S.L., va aportar la
justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 721,74 € pel lot 5 (carta de
pagament núm. 2021000305) i, la resta de documentació requerida, que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
11. En data 13 de maig de 2021, l’empresa AMF ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL
S.L., va aportar la justificació d'haver constituït la garantia definitiva per un import de 863,60 €
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12. En data 19 de maig de 2021, l’empresa BERRYSAR S.L., va aportar la justificació d'haver
constituït la garantia definitiva per un import de 817,95 € pel lot 2 (carta de pagament núm.
2021000319) i, la resta de documentació requerida, que ha estat trobada conforme per la
secretària de la Mesa.

Fonaments de dret
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pel lot 1 (carta de pagament núm. 2021000306) i, la resta de documentació requerida, que ha
estat trobada conforme per la secretària de la Mesa.

1. Els articles 150, 151 i 153 de la LCSP, estableixen la classificació de les ofertes, l’
adjudicació, la notificació de l’adjudicació i la formalització dels contractes.
2. La competència per adjudicar l’expedient de contractació correspon a la Junta de Govern per
delegació de la presidenta de la Diputació de Tarragona, efectuada per decret núm. 20190003370 de 14 d’agost de 2019.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Adjudicar el lot 1 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’
empresa AMF ENGINYERIA I CONSULTORIA AMBIENTAL S.L., per resultar ser la empresa
que ha obtingut la millor puntuació, per un import de 20.899,17 € (IVA inclòs), amb el
desglossament següent:
Preu (IVA exclòs):
IVA 21%:
Preu del contracte:

17.272,04 €
3.627,13 €
20.899,17 €

Segon. Adjudicar el lot 2 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’
empresa BERRYSAR S.L., per resultar ser la empresa que ha obtingut la millor puntuació, per
un import de 19.794,39 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs):
IVA 21%:
Preu del contracte:

16.359,00 €
3.435,39 €
19.794,39 €

Tercer. Adjudicar el lot 3 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’
empresa ECOSTUDI SIMA SLP, per resultar ser la empresa que ha obtingut la millor
puntuació, per un import de 19.220,34 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs):
IVA 21%:
Preu del contracte:

15.884,58 €
3.335,76 €
19.220,34 €
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Quart. Adjudicar el lot 4 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’
empresa MS CONSULTORS ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001, SL, per resultar ser
la empresa que ha obtingut la millor puntuació, per un import de 19.376,94 € (IVA inclòs),
amb el desglossament següent:
16.014,00 €
3.362,94 €
19.376,94 €

Cinquè. Adjudicar el lot 5 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de
Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’
empresa PUNT ECO AGROAMBIENTAL, S.L., per resultar ser la empresa que ha obtingut la
millor puntuació, per un import de 17.466,10 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs):
IVA 21%:
Preu del contracte:

14.434,79 €
3.031,31 €
17.466,10 €

Sisè. Adjudicar el lot 6 del contracte de serveis per l’elaboració del Document Únic de Protecció
Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos municipis de la província de Tarragona a l’empresa
ENGINYERIA QUERCUS, SLU, per resultar ser la empresa que ha obtingut la millor puntuació,
per un import de 17.983,79 € (IVA inclòs), amb el desglossament següent:
Preu (IVA exclòs):
IVA 21%:
Preu del contracte:

14.862,64 €
3.121,15 €
17.983,79 €

Setè. Establir el següent ordre de classificació de les ofertes a efectes del que estableix l'article
150.1 de la LCSP:
LOT 1
Núm.
ordre
1

Núm. Plica

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

2

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de
2001, SL

96,49

3

10

BERRYSAR, SL

94,03

4

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

90,26

5

5

Punt ECO Agroambiental, SL

86,76

6

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

58,82

7

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

52,94

8

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

52,94

9

8

PREVINSA Prevención
Aplicada, SL

de

Incendios

100

Seguridad

50,00
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3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

49,01

11

9

Gerard del Caño Grañé

44,12

12

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

14,71

LOT 2
Núm.
ordre
1
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10

Núm. Plica

EMPRESA

PUNTUACIÓ

10

BERRYSAR, SL

2

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de
2001, SL

100
96,26

3

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

91,63

4

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

86,13

5

5

Punt ECO Agroambiental, SL

85,98

6

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

61,09

7

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

61,09

8

3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

50,05

9

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

48,87

10

9

Gerard del Caño Grañé

45,82

11

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

3,05

LOT 3
Núm.
ordre

Núm. Plica

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

2

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

99,42

3

5

Punt ECO Agroambiental, SL

99,42

4

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de
2001, SL

96,52

5

10

BERRYSAR, SL

94,08

6

3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

78,70

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

8

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

60,85

9

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

58,48

10

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

49,71

11

9

Gerard del Caño Grañé

8

PREVINSA Prevención
Aplicada, SL

7

12

100

73,10

43,86
de

Incendios

Seguridad

32,16

LOT 4
Núm.
ordre
*

Núm. Plica
1

EMPRESA
AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

PUNTUACIÓ
100
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10

BERRYSAR, SL

97,10

1

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de
2001, SL

93,86

2

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

79,71

3

5

Punt ECO Agroambiental, SL

79,41

4

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

58,82

5

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

58,82

6

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

7

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

46,50

8

9

Gerard del Caño Grañé

44,12

9

3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

8

PREVINSA Prevención
Aplicada, SL

10

de

Incendios

50

29,41
Seguridad

23,53

* Decauen per haver sigut proposats adjudicataris en un altre lot.

LOT 5
Núm.
ordre

Núm. Plica

EMPRESA

PUNTUACIÓ

*

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

*

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

99,42

100

1

5

Punt ECO Agroambiental, SL

99,42

2

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de
2001, SL

96,51

3

10

BERRYSAR, SL

93,53

4

3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

89,45

5

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

73,13

6

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

73,10

7

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

67,25

8

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

52,63

9

9

Gerard del Caño Grañé

43,86

10

8

PREVINSA Prevención
Aplicada, SL

de

Incendios

Seguridad

32,16

* Decauen per haver sigut proposats adjudicataris en un altre lot.

LOT 6
Núm.
ordre
*

Núm. Plica

EMPRESA

PUNTUACIÓ

4

ECOSTUDI SIMA, SLP

100

*

5

Punt ECO Agroambiental, SL

99,41

*

10

BERRYSAR, SL

97,12

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** (SIG) el dia 22/06/2021 a les 15:34:23

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

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 2A4065D5D63D4070998C71104605A73E i data d'emissió 23/06/2021 a les 11:02:35

Codi de verificació: 2a23c485-3965-413f-8562-75184be65d8c

Pàgina: 13 de 14
Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=2a23c485-3965-413f-8562-75184be65d8c

*

7

MSCONSULTORS Enginyeria i Seguretat des de 2001,
SL

93,89

1

2

Enginyeria QUERCUS, SLU

88,59

2

11

ARDA Gestió i Estudis Ambientals, SL

73,53

3

3

ARUM Consultoria Ambiental, SLU

65,67

4

1

AMF Enginyeria i Consultoria Ambiental, SL

58,82

5

6

PERADEJORDI Proyectos e Informes, SL

52,94

6

8

PREVINSA Prevención
Aplicada, SL

7

9

Gerard del Caño Grañé

44,12

8

12

GRUP CARLES GESTIÓ I PROJECTES, SL

44,12

de

Incendios

Seguridad

52,94

* Decauen per haver sigut proposats adjudicataris en un altre lot.

Vuitè. Disposar la despesa derivada de l’obligació d’aquest contracte amb càrrec les
aplicacions pressupostàries següents:

Lot

Aplicació pressupostària

Import (IVA exclòs)

Lot 1

2021/1200/150/22706/01

17.272,04 €

Lot 2

2021/1200/150/22706/01

16.359,00 €

Novè. Donar de baixa l’autorització de la despesa d’aprovació de l’expedient de serveis per l’
elaboració del Document Únic de Protecció Civil Municipal – DUPROCIM, per diversos
municipis de la província de Tarragona, aprovada per decret de Presidencia número 20200004872 de data 24 de desembre de 2020, de l’aplicació pressupostària següent:
Aplicació pressupostària

Número d’operació

Import

2020 / 1200 / 150 / 22706 / 01

2020043583

136.770,13 €

Desé. Autoritzar i Disposar les despeses derivades de l’obligació d’aquest contracte amb
càrrec les aplicacions pressupostàries següents:

Lot

Aplicació pressupostària

Import (IVA exclòs)

Lot 3

2021/1200/150/22706/01

15.884,58 €

Lot 4

2021/1200/150/22706/01

16.014,00 €

Lot 5

2021/1200/150/22706/01

14.434,79 €

Lot 6

2021/1200/150/22706/01

14.862,64 €
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Dotzè. Notificar-ho als adjudicataris i a la resta de licitadors i formalitzar els contractes
administratius a partir del 15è dia hàbil, a comptar des de la tramesa de la notificació de l’
adjudicació, en el supòsit que no hi hagi hagut recurs especial, en els termes previstos en
l'article 153 LCSP.
Tretzè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a Tresoreria i a l’Àrea del SAM.

Règim de recursos:
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Onzè. Publicar-ho en el Perfil de contractant d’aquesta Diputació, d’acord amb el que preveu la
clàusula 2.3.5 del Plec de clàusules administratives particular.

- Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en
el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació en el Perfil de contractant.

- 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 publicació
en el Perfil de contractant.
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