Procediment: CONTRACTE DE SERVEIS – Servei de tractament aeri per al
control del mosquit al Delta de l’Ebre
ACORD DE COMISSIÓ DE GOVERN 18/03/2019
DESTINATARIS: EMPRESES LICITADORES
NOTIFICACIÓ
Us notifiquem que la Comissió de Govern del Consorci, en sessió de data 18 de març
de 2019, ha adoptat els acords que seguidament i de forma literal es transcriuen:
«2.a.1 Servei de tractament aeri per al control del mosquit al Delta de l’Ebre
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: Servei de tractament aeri per al control del mosquit al Delta de
l’Ebre
Procediment de contractació: obert

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 604410001-1
Valor estimat del contracte: 205.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 104.500,00
€

IVA%: 10.450,00 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 114.950,00 €
Durada de l'execució: NOU (9) MESOS, començant
Possibilitat de prórroga
a comptar des de la data de la signatura del
campanya 2020
contracte
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data

Resolució de l'òrgan de contractació. Inici i aprovació 23 de gener de 2019
de plecs
Acta mesa de contractació d'obertura de Sobres «A»
7 de març de 2019
Acta mesa de contractació d'obertura de Sobres «B»
11 de març de 2019

La Mesa emet la següent valoració:

EMPRESA LICITADORA

Preu ofertat (sense
IVA)

Tratamientos agrícolas aéreos
Peran SL

940,00 €/hora x 110 h
103.400,00 €

Tot inclòs

113.740,00 €
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 19/03/2019
HASH: b3de25b0716cb27c924236666ae2975e

Expedient núm.: 45/2019

Examinada la documentació que l'acompanya, vista la proposta de la Mesa de
contractació, aquesta Comissió de Govern, per unanimitat del membres presents,
ACORDA:
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent atès que
hem rebut una única oferta:

EMPRESA LICITADORA

Preu ofertat (sense
IVA)

Tratamientos agrícolas aéreos
Peran SL

940,00 €/hora x 110 h
103.400,00 €

Tot inclòs

113.740,00 €

SEGON. Requerir a TRATAMIENTOS AGRÍCOLAS AÉREOS PERAN SL licitador que
ha presentat la millor oferta, perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des
del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa de les circumstàncies a les quals es refereixen les lletres a) a c) de l'apartat
1 de l'article 140 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
si no s'hagués aportat amb anterioritat,
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
A) Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada per ser adjudicatària no haurà d’aportar els
documents anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenirlos directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la Unió
de consulta gratuïta i ha facilitat la informació necessària per accedir-hi.
B) Documentació acreditativa de la capacitat: escriptura de constitució i poders
suficients de qui signa la proposta.
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- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

C) Constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, que es
concreta en 5.170,00 €.
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió, estan exemptes de
lliurar materialment aquella documentació que de manera fefaent i vigent consti
acreditada en els esmentats Registres i siguin consultables
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti Informe-proposta i
es doni trasllat a la Presidència del consorci per resoldre sobre aquest tema i realitzar
l’adjudicació corresponent, si s’escau.
QUART. Que per la Intervenció s'emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de
la despesa.»
La qual cosa es comunica perquè en prengueu coneixement i efectes, de conformitat
amb l'article, 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, advertint-se que es tracta d'un acte de tràmit i
conseqüentment no procedeix la interposició de recursos contra aquest.

D’altra banda, contra els actes de tràmit adoptats en el procediment d'adjudicació, cal
interposar el recurs especial en matèria de contractació a què es refereix l'article 44 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, davant el Tribunal català
de Contractes del Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a partir de
l'endemà a aquell en el qual s'hagi tingut coneixement de la possible infracció.
Amposta, 19 de març de 2019
La secretària accidental
ROSA MARIA SOLE ARRUFAT
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que decideixin, directa o
indirectament, el fons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment, produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims,
de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar el
recurs potestatiu de reposició que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat i
anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la citada Llei. El termini per interposar
recurs potestatiu de reposició serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la
present notificació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs de
reposició serà d'un mes, des de la seva interposició (article 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre).

