AJUNTAMENT DE CAMBRILS
Expedient: F0032021000010

Plaça de l’Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS - aj@cambrils.org - www.cambrils.org - T. 977 79 45 79 - F. 977 79 45 72

Ref. X2021000478
CONTRACTACIO I COMPRES

PROJECTES UI DIRECCIONS D’OBRA
PÚBLICA, S.C.P
Av PAU BELTRAN N.31 Pis.LC Pta.3
08293 - COLLBATO
Us notifico la Resolució del regidor delegat de Educació, Polítiques actives d’ocupació,
Recursos Humans, Govern Obert i Contractació, número 2021R192000041 de data 11 de febrer
de 2021, que diu el següent:
“Adjudicar el lot 1 del contracte de serveis consistent en la Redacció del projecte executiu
d'obres de la vorera nord de l'Av. Diputació, des del Pi Rodó a la Rambla Jaume I, i de la
Rambla del Regueral, a l'empresa Projectes i direccions d'obra pública SCP (PRODOP), per
import de 9.880,00 euros (més IVA)
Vista la resolució emesa pel regidor delegat d’Educació, Polítiques Actives d’Ocupació,
Recursos Humans, Govern Obert i Contractació de data 12/11/2020 d’aprovació de l’expedient
de contractació dels serveis consistents en la redacció de dos projectes d’obres a executar al
municipi de Cambrils (expedient X2020053965), dividint-se l’objecte del contracte en els
següents lots:
LOTS

CONCEPTE

VALOR ESTIMAT

LOT 1

Redacció del projecte executiu d’obres de la vorera nord de l’Av. Diputació,
dees del Pi rodó a la Rbla. Jaume I, i de la Rbla. del Regueral

13.505,60 €

LOT 2

Redacció del projecte executiu d’obres del carrer de les Orquídies

18.410,02 €

TOTAL

31.915,62 €

Els criteris de valoració de les ofertes establerts en el plec de clàusules administratives particulars
(PCAP) són els següents:
CRITERIS DE VALORACIÓ PUNTUABLES AMB FÓRMULES MATEMÀTIQUES

TOTAL 100 PUNTS

Oferta econòmica

40

Experiència en la redacció de projectes similars

30

Reducció del termini de redacció del projecte

15

Presentació d’imatges virtuals

15

El procediment de licitació indicat al plec de clàusules administratives particulars és el
procediment obert simplificat descrit a l’article 159.6 de la LCSP, el qual estableix que en el cas
de contractes d’obres de valor estimat inferior a 80.000 euros i contractes de
subministraments i serveis de valor estimat inferior a 35.000 euros, amb criteris de valoració
exclusivament quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules matemàtiques, la valoració de
les ofertes es podrà efectuar automàticament mitjançant dispositius informàtics que
garanteixin que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que no hagi finalitzat el termini
de presentació de les ofertes.
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L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Cambrils amb
data 18/11/2020, establint-se en aquesta plataforma que el termini de presentació d’ofertes
finalitzava a les 14hores del dia 1/12/2020.
La plataforma de contractació pública eLicita informa que s’han presentat les següents ofertes
corresponents al lot 1 de la licitació i l’arquitecte municipal estableix en l’informe de 29/12/2020
la següent puntuació:
Tots els criteris de valoració són objectius i amb aplicació de fórmules:
EMPRESA

OFERTA
ECONÒMICA
(IVA exclòs)

PROJ.
>900.000€

PROJ.
ENTRE
300.000€ I
900.000€

RED.
TERMINI 15
DIES

REALITZ.
IMATGES
VIRTUALS

PUNTS
TOTALS

68,54 punts

ALEXANDRE
LÓPEZGRADO

10.000,00 €

1

4

Sí

Sí

35,04 punts

1,5 punts

2 punts

15 punts

15 punts

AT90 SL

9.450,00 €

7

2

Sí

Sí

37,08 punts

10,5 punts

1 punt

15 punts

15 punts

11.500,00 €

17

10

Sí

Sí

30,47 punts

25,5 punts

5 punts

15 punts

15 punts

11.885,00 €

11

3

Sí

Sí

29,48 punts

16,5 punts

1,5 punts

15 punts

15 punts

9.990,00 €

10

3

Sí

Sí

35,07 punts

15 punts

1,5 punts

15 punts

15 punts

INGLOBA
GROUP

8.760,00 €

12

6

Sí

Sí

40 punts

18 punts

3 punts

15 punts

15 punts

PRODOP

9.880,00 €

16

14

Sí

Sí

35,46 punts

24 punts

7 punts

15 punts

15 punts

10.759,91 €

17

-

Sí

Sí

32,56 punts

25,5 punts

0 punts

15 punts

15 punts

9.183,81 €

1

5

Sí

Sí

38,15 punts

1,5 punts

2,5 punts

15 punts

15 punts

10.129,20 €

16

12

Sí

Sí

34,59 punts

24 punts

6 punts

15 punts

15 punts

9.990,00 €

1

15

Sí

Sí

35,07 punts

1,5 punts

7,5 punts

15 punts

15 punts

CIG
ENGINYERIA
SLP
E-SET
ENGINYERIA
SLP
E3 SOLINTEG
SL

SBS SIMON I
BLANCO
SEARE REUS
ENGINYERIA
TADEC

PLIKUM

78,58 punts

90,97 punts

77,48 punts

81,57 punts

91 punts

96,46 punts

88,06 punts

72,15 punts

94,59 punts

74,07 punts

Havent-se comprovat que l’oferta presentada per l’empresa INGLOBA GROUP es podia
considerar inicialment com a desproporcionada o temerària d’acord amb l’article 85 del
RGLCAP, es va requerir la corresponent justificació de viabilitat de l’oferta, la qual es va
presentar dins de termini i va ser informada favorablement per part de l’arquitecte municipal.
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Havent revisat la documentació que consta a l’expedient X2020053965 i vist que el PCAP
estableix que el contracte s’adjudicarà a l’empresa que obtingui una puntuació més elevada.
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Vist l’informe de l’interventor.
Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions efectuades
per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de dates 5 i 8 de
juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19), RESOLC:
PRIMER.- Adjudicar el lot 1 del contracte de serveis consistent en la Redacció del projecte
executiu d’obres de la vorera nord de l’Av. Diputació, des del Pi rodó a la Rbla. Jaume I, i de la
Rbla. Del Regueral, a l’empresa Projectes i direccions d’obra pública SCP (PRODOP) per un
import de 9.880,00 euros (més l’IVA corresponent) i resta de condicions de la seva oferta, tot
requerint-la per que accepti la present adjudicació mitjançant firma de la notificació que se li
practicarà i tindrà efectes de formalització del contracte.
SEGON.- Disposar la despesa prèviament autoritzada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
53 15002 22706. OBRA PÚBLICA. CPS.”

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us significo que la transcrita resolució
és definitiva en via administrativa i contra ella podeu interposar un dels recursos següents:
Recurs de reposició potestatiu previ al contenciós administratiu davant l’alcaldia en el termini d’un mes a partir de la data
següent a la de recepció d’aquesta notificació segons allò que disposa l’art. 123 de la Llei 39/2015.
Recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
comptats des del dia de recepció d’aquesta notificació, tot això de conformitat amb l’establert als arts. 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, modificada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23
de desembre.
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent, d’acord amb allò que disposa l’art. 40.2 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

[Firma01-01]

[firma]
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