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DECRET

PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI REFERENT A
L'ACCIÓ 21.01/02. LOT 2
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Fets
En data 30 d’abril de 2019 mitjançant el DP núm. 159/2019 es va aprovar l’
expedient de contractació del servei l’acció ”Assistència tècnica per a la
millora del competitivitat del subsector oleícola de la Terra Alta” mitjançant
procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, es varen aprovar el Plec
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de
regir la contractació i s’acordà publicar anunci de licitació al Perfil de
contractant. Aquesta acció té dos lots i els pressupost de licitació del segon
és de 54.087,00 €.
Dins del termini de licitació i per al lot 2 es va presentar l’empresa següent:
Núm.

Empresa

1

Cluster Development, SL

Comprovada la documentació administrativa per l’òrgan de contractació es
va acordar admetre les dues empreses licitadores presentades.
En data 17 de maig, la Mesa de contractació va procedir a l'obertura del
sobre 1, i el 21 de maig, es va reunir per l’obertura del sobre 2 i per valorar l’
informe tècnic i les propostes econòmiques.
El resultat de les puntuacions obtingudes per l’empresa licitadora quant al
LOT 2 és el següent:
CRITERIS
Criteris subjectes a judici de valor
Criteris avaluables automàticament
TOTAL PUNTS

CLUSTER DEVELOPMENT, SL
37.07
55
92.07
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Fonaments de dret
La legislació aplicable és la següent:
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.

En conseqüència, RESOLC:
Per al LOT 2. “Programa de suport en la comercialització de l’oli d’oliva
verge extra prèmium de la Terra Alta”
Primer. Adjudicar el contracte de “Programa de suport en la comercialització
de l’oli d’oliva verge extra prèmium de la Terra Alta” a Cluster Development,
SL, amb CIF B63954333, única empresa presentada a la licitació, de
conformitat amb les següents condicions:
L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció l’informe de
necessitats.
Codi CPV: 71356200-0 Serveis d’assistència tècnica.
El responsable del contracte serà el Sr. Carles Luz i Muñoz.
El termini d’execució es fixa fins el 30 de gener de 2020.
El preu del contracte es fixa en 39.800,00 € i 8.358,00 € d’IVA (21%),
sent el preu total de 48.158,00 €.
No es preveu la revisió de preus del contracte.
El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre
electrònic de factures de conformitat amb l'art. 198 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic. La factura haurà de
contenir:
El nom de l’acció: “Programa de suport en la
comercialització de l’oli d’oliva verge extra prèmium
de la Terra Alta”
El codi DIR3: L06094328
El número d’expedient: T7C-07/2017 Acció 21.02
El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi
realitzat a satisfacció del Consell Comarcal de la Terra Alta la totalitat
de la prestació.
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A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les
persones que han realitzat els treballs objecte del contracte com
personal del Consell Comarcal de la Terra Alta.
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per al Consell Comarcal de la Terra
Alta o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Segon. Autoritzar la despesa per import de 48.158,00 €, desglossat en el
preu base de 39.800,00 € i 8.358,00 € d’IVA (21%), amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2019/4/439/22799 del pressupost vigent, i, si escau,
comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat
amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'empresa adjudicatària.
Quart. Comunicar la present resolució a Intervenció i la unitat que ho
promou.
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Portal de transparència i al perfil del contractant.
Sisè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

Carles Luz Muñoz
President
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