Exp 2019/059 (155/2019/48)

ANUNCI
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 2 de juliol de 2019, s'aprovà el contracte de serveis de
manteniment i neteja de la impressora Xerox Color 550 de la impremta de l’Ajuntament de Granollers, així com els plecs
de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori,
mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, així com s'acordà convocar la licitació de forma simultània, d’acord
amb allò previst als articles 117, 135,156 i 318 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte:
«L’objecte del contracte és el servei de manteniment i neteja de la màquina XEROX 550 situada a la
Impremta Municipal de l'Ajuntament de Granollers.»
2.

CPV: 50323000-5 «Manteniment i reparació de perifèrics informàtics»

3.

Pressupost base de licitació: El pressupost base de licitació per al període de dues anualitats és de

22.476,96 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
18.576,00 €, pressupost net
1. 3.900,96 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 % amb aplicació al codi
pressupostari J1130/49140/22199
El valor estimat del contracte és de 44.582,40 € sense incloure l’IVA, que inclou possibles pròrrogues i modificats,
d’acord amb l’article 101 de la LCSP:
Període executiu
Període pròrroga
Modificació executiu
Modificació pròrroga

18.576,00 €
18.576,00 €
3.715,20 €
3.715,20 €

4.

Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de
constituir una garantia definitiva del 5% del preu ofertat, exclòs l’IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents a
comptar des del requeriment de l'òrgan de contractació. En el cas que es fixin en el contracte preus unitaris la
quantia de la garantia definitiva es fixarà a partir del preu de licitació.
Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués presumit inicialment
com a oferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia complementaria del 5% de l'import
d'adjudicació (preu licitació en cas de preus unitaris), assolint una garantia total de un 10% de l'import
d'adjudicació.

5.

Durada del contracte: La durada d’aquest contracte de serveis serà de 24 mesos, amb efectes des de
la formalització del contracte.

La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació per un període de 2
anys més. Atenent la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà obligatòria per a l’empresa si
l’avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del
contracte o de la pròrroga corresponent.
6.

Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars d'aquesta
contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat
on es determina el perfil del contractant, dins el període de presentació de proposicions i a la plataforma de
contractació pública electrònica VORTAL.

7.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran dos sobres virtuals per mitjans electrònics a través del portal
indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran
excloses.
El termini de presentació de pliques finalitza el dia 24 de juliol de 2019 a les 14:00 hores.

8.

Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no seran publiques, ja
que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el moment de l'obertura dels sobres i el
secret de la informació.

9.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la
millor oferta, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.

10. Condicions especials d'execució: Les establertes en la clàusula XI del plec de clàusules administratives
particulars.
11. Solvència econòmica i tècnica: Les establertes a la clàusula III.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
12. Variants: No s’admeten.
13. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud
ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.
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La directora del Servei de Contractació i Compres

