ÀREA DE SERVEIS GENERALS
EXP.: 17/2019/CSUBM

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ
1. Entitat adjudicadora
a.Organisme: Ajuntament de Viladecans.
b.Tipus de poder adjudicador: Administració Local.
c.Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Serveis Generals/Departament de Compra
Pública.
d.Número d’expedient: SAC/AEP/ASG/Contractació/2019/15 – (17/2019/CSUBM).
e.Domicili: c/ Jaume Abril, núm. 2.
f. Localitat i codi postal: Viladecans.08840.
g.Codi Nuts: ES511
h.Telèfon: 936 351 800 (Ext. 8075,8059, 8049, 8058 i 8071).
i. Fax: 93 637 41 40
j. Adreça electrònica: contractacio@viladecans.cat
k. Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword=viladecans
&reqCode=viewDetail&idCap=5514905
2. Objecte del contracte
a.Tipus de contracte: contracte administratiu de subministrament en la modalitat d’arrendament
sense opció de compra.
b.Descripció: subministrament consistent en l’arrendament sense opció de compra de grups
electrògens i elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació
d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei als actes que es realitzaran en el municipi de
Viladecans.
c.Divisió per lots: Si:
- Lot 1: Arrendament sense opció de compra de dos grups electrògens i elements
auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació d'energia
elèctrica en baixa tensió per donar servei a les casetes municipals durant la festa
major del municipi de Viladecans, en dependència de l’Àrea d’Espai Públic.
-

Lot 2: Arrendament sense opció de compra de diferents grups electrògens i
elements auxiliars, així com el subministrament de combustible per a generació
d'energia elèctrica en baixa tensió per donar servei a diferents actes que es
realitzaran al municipi de Viladecans, en dependència de l’Àmbit de Serveis a la
Ciutadania.

Inclou els següents actes:
- Acte Tipus 1: Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
- Acte Tipus 2: Festa Major - Escenari Parc de la Marina (setembre)
- Acte Tipus 3: Pessebre Vivent - (desembre)
- Acte Tipus 4: Cavalcada Reis - Carrosses - (gener)
- Acte Tipus 5: Carnestoltes - (febrer o març)
d.Admissió de variants: No.
e.CPV: 31121000-0 (Grups electrògens).
f.Lloc : Viladecans, 08840.
g.Vigència del contracte Un any, concretament el termini comprés entre l’1 d’agost de 2019 i el 31
de juliol de 2020.
h. Admissió de pròrroga: Si, 3 anys (1+1+1).
i.Contractes periòdics: Si, cada 1 o 4 anys (en funció de si es prorroga o no).
j. Termini de lliurament: El termini de lliurament i posada en funcionament dels subministraments
objecte del contracte queden recollits al plec de prescripcions tècniques.
k. Lloc de lliurament:
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Lot 1: El lliurament dels subministraments objecte del lot 1 es realitzarà al Parc de la Marina del
terme municipal de Viladecans, de conformitat amb l’establert al plec de prescripcions tècniques.
Lot 2: El lliurament dels subministraments objecte del lot 2 es realitzarà a diversos espais exteriors
del terme municipal de Viladecans. L’emplaçament exacte i horaris, es determinaran seguint les
indicacions del tècnic responsable de cada acte, de conformitat amb l’establert al plec de
prescripcions tècniques.
3. Tramitació i procediment
a.Tramitació: Ordinària.
b.Procediment: Obert.
4. Criteri utilitzat per a l’adjudicació del contracte:
Criteri d’aplicació automàtica
1) Millor preu ofertat pel licitador. Fins a 100 punts.
5. Número d’ofertes rebudes
LOT 1:
a. Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1.
b. Número d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
c. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 1
LOT 2:
a. Número d’ofertes rebudes d’operadors econòmics que siguin petites i mitjanes empreses: 1.
b. Número d’ofertes rebudes d’un altre Estat Membre o d’un tercer país: 0.
c. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 2
6.Ofertes presentades
LOT 1:
-TORRES SERVICIOS TECNICOS, SL, Que ofereix portar a terme l’execució del lot 1 per
un import total de 12.750,31 Euros (inclòs l’IVA), d’acord amb el següent detall:
Import
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA INCLÒS

2.562,16 €

538,05 €

3.100,21 €

Subministrament de combustible (1 any).

7.975,29 €

1.674,81 €

9.650,10 €

TOTAL LOT 1

10.537,45 €

2.212,86 €

12.750,31€

Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars
per a generació d’energia elèctrica en baixa tensió per
donar servei a les casetes municipals durant la Festa
Major del Municipi de Viladecans (1 any).

LOT 2:
-MORILLO ENERGY RENT, SAU, que ofereix portar a terme l’execució del lot 2 del
contracte per un període d’un any per un import total de 9.318,88 Euros (inclòs l’IVA),
d’acord amb el següent detall:
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina

Import
(1 any)
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
(1 any)
IVA INCLÒS

2.042 40 €

428,90 €

2.471,30 €

1.531,80 €

321,68 €

1.853,48 €
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(setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL

2.127,50 €

446,78 €

2.574,28 €

808,46 €

169,77 €

978,23 €

1.191,40 €
7.701,56 €

250,19 €
1.617,32 €

1.441,59 €
9.318,88 €

-KILOENERGIA GRUPS ELECTROGENS I SERVEI, SL, que ofereix portar a terme
l’execució del lot 2 del contracte per un període d’un any per un import total de 9.842,14
Euros (inclòs l’IVA), d’acord amb el següent detall:
Import
(1 any)
SENSE IVA

TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina
(setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL

IVA 21%

TOTAL
(1 any)
IVA INCLÒS

2.115 00 €

444,15 €

2.559,15 €

1.383,00 €

290,43 €

1.673,43 €

2.462,00 €

517,02 €

2.979,02 €

850,00 €

178,50 €

1.028,50 €

1.324,00 €
8.134,00 €

278,04 €
1.708,14 €

1.602,04 €
9.842,14 €

7. Resum puntuacions totals obtingudes per les empreses:
LOT 1:
Licitador

% millora

Puntuació

TORRES SERVICIOS
TÈCNICOS SL

14,99%

100

LOT 2:
Licitadors

% millora

Puntuació

KILOENERGIA GRUPS
ELECTRÒGENS I SERVEI, SL

10,12%

67,93

MORILLO ENERGY RENT, SAU

14,90%

100,00

8. Dades de l’adjudicació
LOT 1:
a.Òrgan de contractació: Alcalde-President.
b.Data: 15 de juliol de 2019.
c.Contractista: TORRES SERVICIOS TÈCNICOS SL
-NIF: B-59951319
-Adreça social: c/ Llimoners, núm. 7, nau 2, (08339) de Vilassar de dalt (Barcelona).
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
Telèfon: 627.58.25.81
-Fax: -
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-Adreça electrònica: jjtorres@tstservicios.com
-Adreça d’Internet: d.Tipus d’empresa: mitjana empresa.
e.Import total:
Import
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
IVA
INCLÒS

Arrendament de 2 grups electrògens i elements auxiliars per a
generació
d’energia elèctrica en baixa tensió per donar
servei a les casetes municipals durant la Festa Major del
Municipi de Viladecans.
Previsió estimada de combustible:
10.158 litres x 0,95 €/litre (preu combustible amb impostos
inclosos) (*)

2.562,16 €

538,05 €

3.100,21 €

7.975,29 €

1.674,81 €

9.650,10 €

TOTAL LOT 1

10.537,45 €

2.212,86 € 12.750,31€

(*) L’Ajuntament no està obligat a esgotar l’import corresponent al subministrament de combustible.

f. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es preveu.
LOT 2:
a.Òrgan de contractació: Alcalde-President.
b.Data: 15 de juliol de 2019.
c.Contractista: MORILLO ENERGY RENT, SAU
-NIF: A-08659617
-Adreça social: Av. Generalitat, núm. 146, (08191) de Barcelona.
-Codi Nuts: ES511
-Nacionalitat: Espanyola
Telèfon: 933.077.043
-Fax: -Adreça electrònica: jaume.cayetano@morillo.es
-Adreça d’Internet: www.morillo.es
d.Tipus d’empresa: gran empresa.
e.Import total:
TIPUS D’ACTE
Acte Tipus 1:
Festa Major - Escenari Torrent (setembre)
Acte Tipus 2:
Festa Major - Escenari Parc de la Marina
(setembre)
Acte Tipus 3:
Pessebre Vivent - (desembre)
Acte Tipus 4:
Cavalcada Reis – Carrosses - (gener)
Acte Tipus 5:
Carnestoltes - (febrer o març)
TOTAL

Import
(1 any)
SENSE IVA

IVA 21%

TOTAL
(1 any)
IVA INCLÒS (*)

2.042 40 €

428,90 €

2.471,30 €

1.531,80 €

321,68 €

1.853,48 €

2.127,50 €

446,78 €

2.574,28 €

808,46 €

169,77 €

978,23 €

1.191,40 €
7.701,56 €

250,19 €
1.617,32 €

1.441,59 €
9.318,88 €

(*) Aquests imports són màxims i l’Ajuntament no s’obliga a exhaurir-los en la seva totalitat, ja que
dependran de la durada definitiva de cada acte.

f. Valor i proporció dels contractes que es preveu subcontractar a tercers: no es preveu.
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9.Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No.
10. Data de formalització dels contractes:
LOT 1: 24 de juliol de 2019
LOT 2: 26 de juliol de 2019
11. Recurs
Clàusula 1.12.1. de la part general del plec de clàusules administratives particulars.
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana, núm. 14 05 planta. 08003 Barcelona.
c) Termini per presentar el recurs: 15 dies hàbils, que es compten en funció de l’acte impugnat.
12.Data de publicació de l’anunci de licitació al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
13.Data d’enviament de l’anunci de formalització al “Diari Oficial de la Unión Europea”: No
procedeix.
14. Altres informacions
Les que es ressenyen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques.
Viladecans, a la data de la signatura electrònica

Tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia
Ajuntament de Viladecans
ELENA ALARCÓN MÉNDEZ
29/07/2019 13:45:08

