INFORME SOBRE NECESSITAT I IDONEÏTAT
SUBMINISTRAMENT QUE ES DESCRIU

DEL

CONTRACTE

DE

Títol: Necessitats de contractació serveis menors: adjudicar la valoració de les
ofertes presentades a la licitació del servei de recollida d’escombraries, neteja
viària i gestió de deixalleries del Consell Comarcal.
Núm. expedient: 8103630008-2019-000002
Unitat que promou la contractació: Medi Ambient
Identificació del responsable: Tomas Guinart Camps, cap del departament de
Medi Ambient, del Consell Comarcal del Tarragonès, trasllado la necessitat de
contractació que es detalla a continuació:
Objecte del contracte: un cop ha conclòs el termini per a la presentació
d’ofertes a la licitació convocada pel Consell Comarcal del Tarragonès per
delegació de diferents municipis del servei de recollida d’escombreries, neteja
viària i gestió de deixalleries, s’escau procedir a la valoració de les mateixes.
La valoració de les ofertes l’ha d’efectuar una empresa o professional que
conegui el camp de les escombreries i la seva gestió, i ha de ser aliena a la
consultora que va col.laborar en la redacció dels Plecs reguladors de la
convocatòria.
CPV: 71356200-0
Justificació de la necessitat i adequació de la contractació:
Amb aquesta actuació es pretén obtenir una proposta tècnica que fonamenti
l’adjudicació dels serveis delegats pels Ajuntaments a l’empresa que millor
presenti proposta tècnica i econòmica, en funció dels paràmetres de valoració
que rauen al Plec tècnic.
Lots: aquest contracte no està dividit en lots donat la pròpia simplificació de
l’objecte del contracte i per tant la divisió del mateix dificultaria la seva
correcta execució.
Amb aquesta contractació no s'altera l'objecte del contracte per evitar
l'aplicació de les regles de contractació.
Atesa la complexitat del contracte y de les ofertes a valorar no es pot establir
un preu màxim tancat, optant-se per a un preu màxim per hora de treball.
Pressupost de licitació:
- Pressupost base: 60 euros/hora
- Total impost: 12,60 Tipus: 21%
- Pressupost total: 72,60 euros/hora
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 3.000 euros.
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Actuació a realitzar: valoració de les ofertes presentades a la licitació
convocada pel Consell Comarcal en nom dels municipis del Tarragonès.
Termini màxim de l’actuació: abans de la data d’adjudicació del contracte
objecte de la present valoració
Requisits específics de titulació i/o capacitació: enginyeria o similar
Tècnic responsable del contacte: Tomas Guinart Camps, cap de l’àrea de Medi
Ambient.
Existència de crèdit: partida pressupostària: 162.22706
Exercici: 2019
Import: 60 euros/hora
Import IVA: 12,60 euros/hora
Empreses convidades a la presentació del pressupost corresponent amb el
present contracte:
Nom empresa: Blau Avant SL
Adreça electrònica: jordimolas2012@gmail.com
Faig constar que els interessats proposats no han subscrit més contractes
menors amb idèntic objecte, que individualment o conjuntament superen els
llindars del contracte menor.
Donar compte del present informe a l’Òrgan de Contractació del Consell per, si
s’escau, procedir a la seva ratificació.
Tot el que informo perquè consti a l’expedient i la documentació preparatòria
del contracte abans d’iniciar el procediment per a la seva adjudicació.
Tarragona, a data de signatura electrònica
Signat responsable del contracte
Tomas Guinart Camps
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