IRTA
Torre Marimon - Ctra. C-59, km. 12,1
08140 Caldes de Montbui
(Barcelona)

Expedient: IRTA-2020055

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.- Objecte del contracte: Subministrament d’un tractor per a l’IRTA
-

Lots: no hi ha divisió en lots, atesa la pròpia naturalesa de l’objecte del contracte, donat
que aquest està constituït per una única unitat.

Código CPV: 16700000-2

B.- Dades econòmiques.
B.1.- Valor estimat del contracte: 44.500,00 € més 21% en concepte d’IVA.
B2. Pressupost màxim de licitació: 44.500,00 € més 9.345,00 € en concepte d’IVA i que
totalitza un import de 53.845,00 €.
C. Existència de crèdit
C1. Transcripció d’abast plurianual: No . Any 2020
D.- Lloc dels subministraments:
El que s’indica al Plec de Prescripcions Tècniques.
E.- Termini de lliurament: 2 mesos
F.- Solucions alternatives o variants: No s’admeten

G.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Procediment d’adjudicació: Obert
Tipus de procediment simplificat a tramitar: amb aplicació de mesures de gestió eficient
(art. 8 DL 3/2016)
Forma de tramitació Ordinària
Tramitació electrònica: Si, mitjançant sobre digital
Nombre de sobres a presentar: DOS (A i B)
H.- Solvència i requeriments:
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional

H.1.- Solvència Econòmica:
La solvència econòmica i financera de les empreses licitadores s’acreditarà amb la presentació
d’algun dels següents documents:
a) Declaració sobre el volum anual de negocis, o bé sobre el volum anual de negocis en l’àmbit
al que es refereix el contracte, per import igual o superior al del pressupost de licitació, caldrà
que els licitadors compleixin amb aquests mínims, almenys en un dels 3 últims exercicis.
b) Patrimoni net, o bé rati entre actius i passius, al tancament de l‘últim exercici econòmic per
al que estigui vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals, per import igual o superior al
del pressupost anual de licitació.
H.2.- Solvència tècnica o professional:
Les empreses licitadores hauran d’aportar la documentació següent:


Relació dels principals subministraments iguals o similars al que comprèn l’objecte del
contracte realitzats als últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o
privat, d’aquests. L’import acumulat dels subministraments iguals o similars al que
comprèn l’objecte del contracte ha de ser igual o superior al pressupost de licitació. Els
subministraments efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de
ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

I.- Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries: La indicada a la clàusula 14.2. del Plec de Clàusules
Administratives, i la següent:
En el cas que el contracte impliqui tractament de dades personals, els licitadors hauran
d’indicar en les seves ofertes si tenen previst subcontractar els servidors o serveis associats a
aquests, amb indicació el nombre o perfil empresarials dels subcontractistes, que s’haurà de
definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica. Aquesta informació
es farà constar en el DEUC.
Pòlissa de Responsabilitat Civil: L’adjudicatari resta obligat a subscriure amb una companyia
solvent una pòlissa d’assegurances que cobreixi qualsevol responsabilitat civil amb un límit
mínim de 150.000,00 € (CENT-CINQUANTA MIL EUROS) per sinistre i un sublímit per víctima
per la cobertura d’RC patronal de 150.000,00 € (CENT CINQUANTA MIL EUROS).
J. Garantia provisional: No procedeix
K. Garantia definitiva: No s’exigeix.
L. Condicions especials d’execució: Tal i com es detallen a continuació:
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En compliment de les normes sociolaborals en el procés productiu i distribució comercial,
els licitadors s'obliguen a complir amb les normes sociolaborals vigents a Espanya, la Unió
Europea o establertes per la Organització Internacional del Treball.



En compliment de l'exercici efectiu del dret de les persones amb diversitat funcional, així
com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, els licitadors s'obliguen a complir amb les normes establertes en la Convenció
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Diversitat Funcional, aprovada el 13 de
desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU), ratificada per
Espanya el 3 de desembre de 2007 i que va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, així com
els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones, segons definició del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que
aprovà el Text refós de la Llei General de Drets de persones amb diversitat funcional i la
seva inclusió social.



En compliment de la no utilització de llenguatge o imatges sexistes en l'execució del present
contracte, el licitador s'obliga a lliurar abans de la recepció de la prestació un Informe
valoratiu de les mesures implantades i incidències detectades i esmenades que s'hagin
produït durant l'execució del present contracte.



Donar compliment tant el contractista com les empreses que pugui subcontractar a les
previsions de la normativa nacional i de la Unió europea en matèria de protecció de dades
personals, inclòs al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/ i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals; especialment en els casos que el contracte implica
cessió de dades. En els casos en que el contracte implica tractament de dades per compte
del responsable de tractament, el contractista i les empreses que si s’escau subcontracti
han de destinar les dades a la finalitat exclusiva indicada en els plecs. Així mateix, el
contractista té el deure de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al llarg de la vida del
contracte de la informació que ha facilitat amb caràcter previ a la formalització del contracte
relativa a on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als
mateixos. Les condicions especials d’execució regulades en el present paràgraf tenen el
caràcter d’obligació contractual essencial.

A aquests efectes, els licitadors presentaran dins del sobre B l'Annex 5, degudament
complimentat.
M. Subcontractació: D’acord amb el que estableix l’article 215 de la LCSP
N. Revisió de preus: No està prevista
O. Termini de garantia: Dos anys des de la data de finalització del subministrament.
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P. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials: No procedeix

Q. Programa de treball: NO
R. Responsable del contracte: Sr. Jordi Safont, Cap de Serveis Corporatius de Proximitat
Lleida
S. Data i hora obertura sobre criteris avaluables mitjançant fórmula: veure anunci
(obertura no pública en virtut del previst a l’article 157.4 de la LCSP).
T. Documentació a presentar en la licitació:
-

Sobre A:
 DEUC (annex 1)

-

Sobre B:
 Annex 2: model oferta econòmica criteris objectius.
 Annex 5: model Condicions Especials d’Execució.
 Documentació tècnica relativa als vehicles (fitxes tècniques, catàlegs, etc). En
concret S’aportaran els catàlegs dels vehicles ofertats, juntament amb una taula
descriptiva del fabricant del vehicle amb totes les característiques tècniques i
funcionals dels mateixos, així com, tota aquella altra documentació complementària
que defineixi clarament característiques tals com, cilindrada, potència (cv), emissió
de CO2, i restants característiques que es detallen a l’Annex I del Plec de
Prescripcions Tècniques.

IMPORTANT: L’Annex
complimentació.
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