Número expedient:

8004330008-2017-0001163

Referència:

RLP/mce

Òrgan competent:

President

Delegació:
Assumpte:

Proposta d'adjudicació de les obres del projecte de reforma de les oficines del
Patronat de Turisme a Tarragona.

DECRET

Proposta d'adjudicació de les obres del projecte de reforma de les
oficines del Patronat de Turisme a Tarragona.

Fets
1. Per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2017, es va aprovar
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del
projecte de reforma de les oficines del Patronat de Turisme a Tarragona,
amb un pressupost base de licitació de 54.935,64 € (IVA exclòs).
2. Efectuats els corresponents tràmits licitatoris del procediment obert, la
Mesa de Contractació en data 19 de juliol de 2017, va examinar la
documentació administrativa (sobre A) aportada pels cinc licitadors
presentats, que són els següents:
Plica núm.

Licitador

1

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL

2

RAMON RUANA FONT

3

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA

4

FULGENCIO VILLAR SL

5

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

La Mesa va constatar que la documentació presentada era correcta i va
acordar admetre'ls a la licitació.
3. En la mateixa sessió, en acte públic, es va procedir a l'obertura dels
sobres B amb el resultat següent:

Núm.
Plica

1

LICITADOR

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

Sobre B:
Oferta econòmica (IVA exclòs),
fins a 10 punts.

1. 45.036,24.-€

2

RAMON RUANA FONT

3

COBRA INSTALACIONES YSERVICIOS, SA

4

FULGENCIO VILLAR, SL

5

TEMPO FACILITY SERVICES SLU

1. 46.554,94.-€

1. 50.354,01.-€

1. 46.415,12.-€

1. 47.217,89.-€

4. Posteriorment, i a la vista del resultat, la Mesa, en la mateixa sessió i a
porta tancada, procedeix a valorar les ofertes econòmiques d’acord amb l’
únic criteri de valoració establert a l’apartat n) de l’Annex 1 del Plec de
clàusules administratives particulars d’aquest contracte, que es transcriu tot
seguit:
“1. Proposta econòmica, fins a 10 punts:
Es puntuarà l'import de l'oferta econòmica presentada pel licitador, aplicant
la fórmula següent:
preu de l'oferta més baixa
10 x ---------------------------------------------------preu de l'oferta que es puntua”
De l’aplicació de l’esmentada fórmula resulta la següent puntuació:
Empresa

1. EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL
2. RAMON RUANA FONT
3.COBRA INSTALACIONES YSERVICIOS, SA
4.FULGENCIO VILLAR, SL
5.TEMPO FACILITY SERVICES SLU

Oferta econòmica
(IVA exclòs)
45.036,24.-€
46.554,94.-€
50.354,01.-€
46.415,12.-€
47.217,89.-€

Puntuació

10
9,67
8,94
9,70
9,54

Per la qual cosa, la Mesa va acordar proposar a l'òrgan de contractació l’
adjudicació del contracte de les obres del projecte de reforma de les oficines
del Patronat de Turisme de Tarragona a l'empresa EDIFICACIONS I

REPARACIONS TARRACO SL., per un import de 45.036,24€ euros (IVA
exclòs), per resultar ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, prèvia
acreditació del compliment del requeriment a què es refereix a l’article 151.2
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
5. En data 26 de juliol de 2017, l’empresa EDIFICACIONS I REPARACIONS
TARRACO SL (NIF 43488444) ha aportat la justificació d'haver constituït la
garantia definitiva per un import de 2.251,81 € segons carta de pagament
núm. 2017000520 i la resta de documentació requerida que ha estat trobada
conforme per la secretària de la Mesa.
6. La competència per a l’adjudicació de l'expedient correspon al president
de la Diputació de Tarragona, qui l'ha delegada en la Junta de Govern
(decret 2015-002266 de 16 de juliol de 2015). En el període en què ens
trobem no està prevista la convocatòria de cap sessió de la Junta de
Govern, per la qual cosa es fa necessària l’avocació a la Presidència d’
aquesta competència a fi de garantir la regular tramitació dels procediments
administratius.
7. En data 03 d’agost de 2017 la Intervenció General ha emès informe
favorable de fiscalització limitada prèvia a l’adjudicació.

Fonaments de dret
1. Els articles 151 i 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (en endavant TRLCSP), aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de
novembre estableixen la classificació de les ofertes, l’adjudicació, la
notificació de l'adjudicació i la formalització del contracte.

2. D’acord amb el que preveu l’article 103.4 TRLCSP, la garantia
provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar als licitadors
immediatament després de l’adjudicació del contracte.

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

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, la competència per adjudicar el contracte
de les obres del projecte de reforma de les oficines del Patronat de Turisme
a Tarragona, delegada per la Presidència, mitjançant decret núm. 2015002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Declarar vàlids els actes licitatoris del contracte esmentat i assumir
la proposta efectuada per la Mesa de Contractació en la sessió del dia 19 de
juliol de 2017.
Tercer. Adjudicar el contracte de les obres del projecte de reforma de les
oficines del Patronat de Turisme a Tarragona, a l’empresa EDIFICACIONS I
REPARACIONS TARRACO SL (NIF B43488444), per presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa (10,00 punts) per un import de
CINQUANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (54.493,85 €) IVA inclòs, amb el
desglossament següent:
Preu sense IVA

45.036,24 €

Import 21% IVA:

9.457,61 €

Preu final del contracte

54.493,85 €

Quart. Abonar l’import d’aquest contracte amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 4020-920-62900 de la Diputació de Tarragona.
Cinquè. Establir que l’ordre de classificació de les ofertes, a efectes del que
preveu l’article 151.2, és el següent:

Empresa

Oferta
econòmica IVA
exclòs

Puntuació

1

1. EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

45.036,24.-€

10

2

4.FULGENCIO VILLAR, SL

46.415,12.-€

9,7

3

2. RAMON RUANA FONT

46.554,94.-€

9,67

4

5.TEMPO FACILITY SERVICES SLU

47.217,89.-€

9,54

5

3.COBRA INSTALACIONES YSERVICIOS, SA

50.354,01.-€

8,94

Sisè. Retornar als licitadors les garanties provisionals dipositades.
Setè. 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
16a.6 del Plec de clàusules administratives particulars.
Vuitè. 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 156 del TRLCSP.
Novè. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant d’
aquesta Diputació.
Desè. Comunicar-ho a la Intervenció General, a la Unitat d’Arquitectura
Municipal, a Serveis Generals i al Patronat de Turisme

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Perfil de contractant.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini d'1
mes a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució al
Perfil de contractant, davant del mateix òrgan que l'ha dictat.

El President accidental.
Josep M. Cruset Domènech

