Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

ANUNCI de la Diputació de Tarragona sobre la licitació d'un contracte menor.
Exp. 8004330008-2021-0019677
Per mitjà del present s'anuncia l'inici dels tràmits de la licitació amb publicitat al Perfil del
Contractant del contracte menor de les obres recollides en el Projecte d'adequació dels
magatzems sota grades a la Tarraco Arena Plaça, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona.
b) Unitat que tramita l’expedient: Contractació i Expropiacions.
c) Obtenció de documentació:
1. Unitat: Contractació i Expropiacions.
2. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a. planta.
3. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003.
4. Telèfons: 977296624 – 977296640 – 977296645.
5. Fax: 977296668.
6. Adreça electrònica del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
7. Correu electrònic: contractesmenors@dipta.cat
8. Data límit d’obtenció de documentació i informació: 4 dies abans de la data
màxima de presentació d’ofertes.
d) Número de l’expedient: 8004330008-2021-0019677
2. Objecte del contracte
a) Tipus: OBRES
b) Descripció de l’objecte: Realització de les obres recollides en el Projecte d'adequació
dels magatzems sota grades a la Tarraco Arena Plaça.
c) Codi cpv: 08_45.213221-8
d) Divisió per lots i núm.: No.
e) Lloc d'execució: Tarraco Arena Plaça (TAP). C/Mallorca, 18 - Tarragona
f) Termini d'execució: 2 Mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Contractació menor.
c) Criteris d’adjudicació:
- Oferta Econòmica: Es presentarà proposta econòmica. El pressupost es considera
tancat i inclourà totes les despeses que l’enginyeria pugui tenir i que necessàriament
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ha de preveure, viatges i dietes, així com les despeses generals i el benefici. Assignant
la màxima puntuació a la proposició més econòmica, la resta es valoraran
proporcionalment en relació a la baixa oferta, segons la següent fórmula: 80 x (preu
base de licitació – preu de l’oferta que es puntua / preu base de licitació - preu de l
ofertamés econòmica) fins a 80 punts
- Ampliació del termini de garantia establert d’1 any: Es valorarà 2 punts per cada any que
s’afegeixi al període de garantia obligat compliment d’1 any, amb un màxim de 10
punts.
- Augment dels assajos del Pla de Control de Qualitat: Es valorarà l’ampliació de les
proves que s’efectuaran en l’obra, segons el Pla de Control de la Qualitat, per
assegurar la bona execució de les mateixes. Per cada 5 assajos més dels previstos en
el Pla de Control de Qualitat del projecte: proves compactació, provetes de formigó,
assajos de ferro, proves de pressió i estanquitat en les canonades, comprovacions
elèctriques, comprovacions lumíniques, etc., 1 punt amb un màxim de 5 punts. Els
assajos podran ser repetitius fins a un màxim de 5.
- Experiència de l’equip adscrit execució del contracte: Per l’adscripció a l’equip d’un
enginyer o arquitecte amb més de cinc anys d’experiència en treballs similars, fins a 5
punts, atorgant la màxima puntuació al professional amb més anys d’experiència i la
resta proporcionalment.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 10.319,09 euros (IVA exclòs).
Import total: 12.486,10 euros (IVA inclòs).
5. Garanties exigides
El termini de garantia del contracte és d’1 any.
No es preveu dipòsit de garantia.
6. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit de presentació: 8-11-2021 14:00 hores.
b) Forma de presentació: Telemàtica. Les ofertes s’han de presentar a través del sobre
electrònic publicat a la Plataforma de contractació electrònica de la Diputació.
Cal que els licitadors estiguin donats d’alta al registre de licitadors de la Diputació i que
es descarreguin el programari de presentació d’ofertes electròniques des de la mateixa
plataforma.
c) Adreça electrònica de presentació d’ofertes: http://pdc.diputaciodetarragona.cat/
d) Documentació a incloure en el sobre electrònic
- Oferta econòmica segons el model de l’Annex I
- Declaració responsable segons el model de l’Annex II
- Millores del contracte: Justificació de les millores presentades, aportant la justificació
documental, cas que fos necessària.
7. Dades de contacte i suport tècnic
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a) Dades de contacte unitat responsable:
- Unitat responsable: Serveis Generals
- Responsable del contracte: Albert Gómez Masdeu
- Dades de contacte: 977 296 629 algomez@dipta.cat
b) Ajuda licitació electrònica:
Les instruccions per donar-vos d’alta al registre de licitadors i per presentar ofertes
electròniques estan detallades en la Guia de licitació electrònica publicada al Portal de
contractació de la Diputació
Per qualsevol consulta o sol·licitud de suport en relació al procés d’alta al registre de
licitadors o a la presentació electrònica de l’oferta, us podeu adreçar a la Unitat de
Contractació i Expropiacions, per telèfon al 977 296 624 o mail a
econtracta@dipta.cat. A més, a la Plataforma de contractació electrònica de la
Diputació hi trobareu un enllaç a l’ajuda en línia a empreses.
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ANNEX I: OFERTA ECONÒMICA

..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom
propi, o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a
......................................................................,
i
codi
d’identificació
fiscal
número ...................................... assabentat de les condicions tècniques i administratives
que regeixen la contractació menor de les obres recollides en el Projecte d'adequació
dels magatzems sota grades a la Tarraco Arena Plaça (TAP), Exp. 8004330008-20210019677, es compromet a complir-les estrictament i s’ofereix a realitzar l’objecte del
contracte per la quantitat de ......................................................................... euros (en lletra
i en números) IVA inclòs , amb el desglossament següent:

Tipus IVA (.....%)

Preu sense IVA
Import IVA
Preu del contracte

...............................€
...............................€
...............................€

Adjunto la documentació exigida i em comprometo a presentar la documentació que se’m
requereixi en el supòsit de ser proposat com adjudicatari.
Signatura electrònica
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ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER
CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I EN
MATÈRIA DE LA SEGURETAT SOCIAL
..............................................................................., amb DNI núm......................, en nom
propi, o com a representant de l’empresa..............................................., amb domicili
a ................................................................................................., i número d’identificació
fiscal......................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1. Que el representant o societat que represento està facultada per establir un contracte amb
el sector públic, ja que compleix amb les condicions establertes legalment per a contractar
amb l’Administració, té capacitat d’obrar i no es troben en cap de les prohibicions per contractar, d’acord al que està regulat al capítol II, Títol II del Llibre I de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26
de febrer de 2014.
2. Que compleix tots els requisits de capacitat i solvència establerts per a aquest contracte.
3. Que està donat/da d’alta a l’epígraf de l’IAE corresponent a l’objecte del contracte i que està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d’acord amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i que no té cap deute
amb la Diputació de Tarragona.
4. Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels d’alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat.
Igualment, que ni aquesta empresa, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan compresos en les causes d’incapacitat i incompatibilitat per contractar amb la Diputació de Tarragona.
5. Que compleix tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal de l’empresa.
6. Que autoritzo a la Diputació de Tarragona a sol·licitar a la Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), les dades
relatives al compliment de les obligacions tributàries, també respecte els subcontractistes, i en matèria de seguretat social, per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la LCSP i demés normativa de desenvolupament, per participar en el procediment de
contractació administrativa i durant la vigència del contracte de l’expedient núm. 80043300082021-0019677.
7. Que l'empresa a la qual represento és:
PIME

Pertany al Tercer Sector

8. Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions durant la tramitació
d'aquest contracte és ..............................................................
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb la Diputació de Tarragona, signo aquesta
declaració, sota la meva responsabilitat.
....................................., ....... de............... de.....................
Signatura electrònica

