
Servei de Contractació
ESPIMSA

Us  faig  avinent  que  el  Consell  d’administració  d’ESPIMSA,  Empresa  de  Serveis  i
Promocions d’iniciatives Municipals S.A., en sessió celebrada en data  30 de novembre,
adoptà entre altres, el següent acord:

A C O R D

Per  part  d’ESPIMSA  s’ha  tramitat  expedient  per  contractar  les  obres  del  projecte
d’intervenció arqueològica al Mercat Central de Tarragona

El  pressupost   màxim  de  licitació   constitueix  l'import  màxim  de  l'oferta  que  poden
presentar els licitadors i  és de 1.069.456,50€  més  171.113,04 €  en concepte d’IVA, el
que suposa un total de 1.240.569,54 €.  

La tramitació de l’expedient s’ha efectuat per procediment obert.

El plec de clàusules, s’aprovà per resolució del Consell d’Administració de 25 de setembre
de 2009.

Efectuada la tramitació reglamentària i arribada la fase de licitació, s'han presentat 1 plica
corresponent al següent  licitador: 

CODEX S.C.C.L.

Ha estat admesa per haver aportat la documentació requerida  i complir les exigències
dels plecs de clàusules. 

Per tot el que antecedeix, s’ A C O R D A:

1r. Adjudicar provisionalment a l’empresa CODEX S.C.C.L., el contracte per a l’execució
de les obres del projecte de desviament de serveis afectats per les obres del nou Mercat
Central de Tarragona.

L'import d'aquesta adjudicació és de  983.899,98€- € per la totalitat del contracte més l’IVA
corresponent, per un import de 157.423,99-€, que fa un total de 1.141.323,97-€

2n. Que es notifiqui aquest acord a l’adjudicatari i es publiqui, en el  Perfil de contractant.

3r.  Es fa constar que l’adjudicatari, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la
publicació d'aquesta resolució al  Perfil  de contractant,  haurà  d'aportar  la  documentació
següent a la Secció de Contractació d’ESPIMSA: 



• documentació justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

• documentació acreditativa de la seva aptitud per contractar en la forma prevista en
el plec 

• documentació  de  l'efectiva  disposició  dels  mitjans  que  s'hagi  compromès  a
dedicar  o adscriure a l'execució del  contracte,  d'acord amb l'article  53.2 (si  ho
exigia el Plec)

• dipositar garantia definitiva equivalent al  5% de l’import d’adjudicació, sense l'IVA)
per un total de  49.194,99- € 

• Ingressar a la Caixa d’ESPIMSA l’import dels  anuncis publicats al BOE, segons
estableix el quadre resum de les característiques del contracte, Annex 1,  del plec
de clàusules,  per la quantitat  de  232,32,- €.

4t. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors de la Generalitat de Catalunya o en el
de  l'Estat   eximirà  el  proposat  adjudicatari  provisional  de  presentar  documentació
acreditativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i Seguretat Social.

5è. En compliment del que preveu l'article 87.4 i 135.5 de la LCSP i per al cas que el
proposat adjudicatari provisional  no complimenti els requisits exigits a l'apartat tres en el
termini concedit, l'adjudicació provisional decaurà en favor del següent licitador que hagi
obtingut major puntuació.”

6è. L’eficàcia del contracte i  l’inici  de la seva execució, es condiciona a la concreció i
consolidació del seu finançament.

La qual cosa us notifico perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes oportuns, i us
significo  que contra  aquest  acord d’adjudicació  provisional,  podeu  interposar  el  recurs
especial en matèria de contractació previst a l’article 37 de la LCSP,  amb anterioritat a la
interposició del recurs contenciós administratiu, i sense que procedeixi la interposició de
recursos administratius ordinaris.  El termini per a interposar el recurs especial en matèria
de contractació serà de deu dies hàbils comptats a partir  del següent  a aquell en què
s’hagi publicat aquest acord en un diari oficial o en el perfil del contractant de l’òrgan de
contractació, de conformitat amb el que assenyala l’article 135.4 de la LCSP.

Joan Anton Font Monclus
Secretari del Consell d’Administració d’ESPIMSA

Tarragona, a 1 de desembre de 2009


