RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
La Comissió de Govern del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió de data 4 de
setembre de 2018, acorda l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat per dur a terme la manipulació i trasllat, amb mitjans
mecànics, de sis estàtues-menhir situades a la comarca del Solsonès, amb les
característiques següents:
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a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Objecte del contracte: manipulació i trasllat, amb mitjans mecànics, de
sis estàtues-menhir situades a la comarca del Solsonès
c) Procediment de contractació: Obert simplificat
d) Tipus de tramitació: ordinària
e) Codi CPV:
 92521000-9 Serveis de museus
 98392000-7 Serveis de trasllat
 44423300-4 Equip per a la manipulació
f) Valor estimat del contracte: 35.500,00 €
g) Pressupost base de licitació: 35.500,00 € i 7.455,00€ d’IVA
h) Durada. Fi actuació dia 31-10-2018
Publicat anunci de licitació en el perfil del contractant, es presenta una sola empresa a
la licitació:
-

Técnica de Transportes Internacionales, SA
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Obert per part de la Mesa de contractació, en acte públic, el sobre digital A, de l’única
empresa licitadora, aquesta obté la puntuació de 80 punts, tal i com consta en el gràfic
de valoració que s’adjunta a la present resolució.
D’acord amb els resultats obtinguts la Mesa de contractació proposa adjudicar el
contracte a Técnica de Transportes Internacionales, SA i realitzar requeriment de
documentació a aquesta empresa, de conformitat amb l’article 159.4 de la Llei
9/20017, de 8 de novembre i amb el plec de clàusules administratives.
L’empresa Técnica de Transportes Internacionales, SA ha aportat la documentació
requerida dins el termini establert.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

8572720c364245e09a6860f27c63bba5001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=255
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Per Resolució de la presidència, de data 10 d’agost de 2015, s’acorda la delegació a la
comissió de govern del Consell Comarcal de les competències que l’article 13 g) del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, i les que la Disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic atribueix al president/a de les entitats locals en matèria
de contractació, llevat de les que aquesta presidència consideri d’urgència i/o entengui
convenient no demorar-ne la seva execució.
La disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, manté la mateixa redacció que la normativa anterior en relació a les
competències en matèria de contractació de les entitats locals.
Considerant la urgència en l’adjudicació d’aquest contracte, per tal de poder-lo tenir
executat dins el termini que en aquest s’hi disposa, aquesta presidència
RESOL:
Primer. Adjudicar a l’empresa Técnica de Transportes Internacionales, SA, el contracte
per la manipulació i trasllat, amb mitjans mecànics, de sis estàtues-menhir situades a la
comarca del Solsonès, pel preu de 35.450,00€ i 7.444,50 € d’IVA.
Segon. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació corresponent del pressupost vigent
de despeses.

Quart. Publicar anunci d’adjudicació en el perfil del contractant en el termini de 15
dies.
Cinquè. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en
termini no superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el
contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
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Tercer. Notificar a l’empresa adjudicatària el present acord i citar-la per a la signatura
del contracte.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

8572720c364245e09a6860f27c63bba5001

Url de validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=255

Metadades

Núm. Registre sortida: SORT 2018/2711 - Data Registre: 03/10/2018 15:00:00
2018/51 - Data Resolució: 01/10/2018

Classificador:Resolució Núm. Resolució:

Sisè. Comunicar al Registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del
contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb
el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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Setè. Ratificar/donar compte de la present Resolució en la propera Comissió de
Govern de l’entitat que es dugui a terme.
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CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANIPULACIÓ I TRASLLAT AMB MITJANS MECÀNICS D’ESTÀTUES – MENHIR SITUADES A LA COMARCA DEL SOLSONÈS
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Criteris quantificables automàticament (fins a 80 punts)
a.1) Proposta econòmica (fins a 40 punts)

Puntuació màxima segons plec de clàusules.

TTI, SA

35.500,00 €

35.450,00 €

OFERTA ECONÒMICA (€ sense IVA)

0,14%

BAIXA

35.450,00 €

OFERTA ECONÒMICA MÍNIMA (Pmin)

Puntuació = Puntuació màxima (oferta econòmica) x [1 – 1,5 (P – Pmin) / Pmin] On P = import de
l’oferta; On Pmin = import de l’oferta més baixa

40 punts

40,00

TOTAL CRITERI a.1) PROPOSTA ECONÒMICA
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a.2) Disposició per part del licitador de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat.
(fins a 15 punts)

PLECS
CRITERI
SÍ
SÍ
SÍ

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001

a.3) Per formar part/ser membre de ICEFAT (http://www.icefat.org):
(fins a 15 punts)

Signatura 2 de 2

Sara Alarcon Postils

15,00

PLECS
CRITERI

Formar part/ser membre de ICEFAT (http://www.icefat.org):

PROPOSTA TTI, SA
PUNTUACIÓ CRITERI PUNTUACIÓ

SÍ

15

TOTAL CRITERI a.3) MEMBRE DE ICECAT

a.4) Per coneixements i experiència en manipulació, moviment i trasllat de patrimoni cultural
i objecte de valor històric (fins a 10 punts)
Per coneixements i experiència
Per coneixements i experiència
Per coneixements i experiència

15

15,00

PLECS
CRITERI
fins a 5 anys
de més de 5 anys i menys de 10 anys
més de 10 anys

SÍ

PROPOSTA TTI, SA
PUNTUACIÓ CRITERI PUNTUACIÓ
3
6
10
SÍ
10

TOTAL CRITERI a.4) CONEIXEMENT I EXPERIÈNCIA

10,00

TTI, SA
40,00

a.2) Disposició per part del licitador de certificacions de qualitat, medi ambient i seguretat.

15,00

a.3) Per formar part/ser membre de ICEFAT (http://www.icefat.org):

15,00

a.4) Per coneixements i experiència en manipulació, moviment i trasllat de patrimoni cultural

10,00

TOTAL OFERTA

80,00

01/10/2018 Secretari
Candi Pujol Coromines

PROPOSTA TTI, SA
PUNTUACIÓ CRITERI PUNTUACIÓ
5
SÍ
5,00
5
SÍ
5,00
5
SÍ
5,00

TOTAL CRITERI a.2) CERTIFICATS DE QUALITAT

SUMA PUNTUACIONS CRITERIS AUTOMÀTICS
a.1) Proposta econòmica
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