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Número expedient:

8004330008-2017-0001543

Referència:

RLP/lop

Òrgan competent:

Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Delegació:

Decret de la Presidència núm. 2015-002234 de 13.07.2015

Assumpte:

Aprovació i adjudicació de la contractació menor del servei d'avaluació EFQM
Prèmium a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona.

DECRET

Expedient relatiu a la contractació menor del servei d'avaluació EFQM
Prèmium a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de
Tarragona.

Fets
1. L'Àrea de Coneixement i Qualitat, ha iniciat la tramitació de la
contractació menor del servei d'avaluació EFQM Prèmium a l'Àrea de
Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona amb un pressupost
base de licitació de 12.000,00 €.
2. La responsable del contracte ha redactat el plec de condicions tècniques
que han de regir aquesta contractació.
3. A la licitació d’aquesta contractació, publicada en el perfil de contractant
de la Diputació el dia 2 de maig de 2017, s’han presentat les següents
empreses:

Empresa

Bureau Veritas Iberia, SL
TÜV Rheinland Ibérica Inspección,
Certification and Testing, S.A

Nombre
Oferta econòmica Nombre avaluacions
d'avaluacions EFQM
(IVA exclòs) €
d'excel·lència
500+
9.600,00€

8.575,00€

19

24

25

14

4. D'acord amb l'informe de valoració de les ofertes emès per la responsable
del contracte es proposa l'adjudicació del contracte a l'empresa Bureau
Veritas Iberia SL, per un import de 9.600,00 € més 2.016,00 € d'IVA per
haver obtingut la major puntuació en aplicació dels criteris d'adjudicació
establerts al plec i d'acord amb el resum de puntuació següent:
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Licitador

Criteri 5.a oferta
econòmica (0-4)

Criteri 5.b Nombre
avaluacions d'excel·lència
(0-2)

Criteri 5.c Nombre
d'avaluacions EFQM 500+
(0-4)

Puntuació
final (0-10)

TÜV
Rheinland

4

2

3,5

9,5

Bureau
Veritas, SL

4

2

4

10

5. La Intervenció General ha fet la comprovació que hi ha consignació
suficient per a aquesta despesa i ha fet la reserva de crèdit amb la
fiscalització prèvia de l'Interventor General a l'aplicació pressupostària 20179010-922-22706 del pressupost de la Diputació.

Fonaments de dret
1. Aquest contracte pel seu import es pot qualificar de menor, segons el que
estableix l'article 138.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. La tramitació dels expedients dels contractes menors es preveu a l'article
111 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 d'avaluació EFQM
Prèmium a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de Tarragona, i
el plec de condicions tècniques que la regeixen.
Segon. Adjudicar aquest contracte a Bureau Veritas Iberia, SL, amb NIF
B28205904 per un import d'ONZE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS
(11.616,00 €) IVA inclòs.
Tercer. Abonar les despeses d'aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017-9010-922-22706
Quart. Notificar-ho a l'empresa adjudicatària i a l'altra empresa que ha
presentat oferta.
Cinquè. Traslladar-ho a l’Àrea de Coneixement i Qualitat i a la Intervenció
General.
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- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
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Règim de recursos:

- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del president de la
Diputació.

El diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
Álvaro Gisbert Segarra
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