PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HA DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI URBÀ DIVERS PER A REPOSICIONS
I SUBSTITUCIONS, DIVIDIT EN VUIT LOTS.

PRIMER: OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte encarregar el subministrament de diversos elements de mobiliari urbà
per al municipi de Badalona com ara; bancs, papereres, fonts, elements de senyalització informativa,
baranes, aparca bicis, i altres elements per tal de reposar o substituir aquells elements malmesos o
que ja han esgotat la seva vida útil.
Ateses les diverses característiques tècniques del mobiliari urbà a subministrar, s’ha considerat adient
dividir l’objecte d’aquest contracte en 8 lots, per a la seva execució independent, la composició dels
quals es detalla tot seguit:

Lot 1 / Bancs
Lot 2 / Papereres
Lot 3 / Fonts
Lot 4 / Pilones
Lot 5 / Senyalització Informativa
Lot 6 / Tanques, Baranes i Elements Metàl·lics
Lot 7 / Aparca bicis
Lot 8 / Material Esportiu

No es limita el nombre de lots als que es pot presentar cada licitador ni respecte dels quals resultar
adjudicatari.
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SEGON: ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Les especificacions tècniques dels diferents elements de mobiliari que són objecte del
subministrament estan recollits i descrits a l'Annex 1 que acompanya a aquest plec.
TERCER: DURADA DEL CONTRACTE,
LLIURAMENT

TERMINIS MÀXIMS DE LLIURAMENT i LLOC DE

La durada del contracte és coincident amb la realització del subministrament que en constitueix el seu
objecte, establint-se com a termini màxim per al seu lliurament el de 30 dies naturals per al total dels
vuit lots en que es divideix l’objecte del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
La demora en les entregues donarà lloc a les penalitzacions previstes a l’article 193 de la LCSP.
Els elements objecte d'aquesta licitació s’hauran d’entregar al Magatzem de la Brigada Municipal
d’Espais Públics. Carrer Fogars de Tordera, 16 08916 Badalona, prèvia confirmació amb el cap de la
Unitat de la Brigada Municipal al telèfon 93.395.51.30.
QUART: VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ, SISTEMA DE
DETERMINACIÓ DEL PREU I FINANÇAMENT
El valor estimat del contracte (VEC) és de 148.383,85 euros (IVA exclòs). Aquest import es desglossa
per lots de la següent manera:
LOT

Concepte

Import
(IVA exclòs)

1

Bancs

40.131,00

2

Papereres

33.108,00

3

Fonts

4

Pilones

30.900,45

5

Senyalització Informativa

19.040,00

6

Tanques, Baranes I Elements Metàl·lics

3.334,40

7

Aparca bicis

2.416,00

8

Material Esportiu

TOTAL COSTOS DIRECTES

8.139,00

11.315,00

148.383,85
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Aquest valor estimat té caràcter orientatiu i no vinculant i l’elecció del mètode per calcular el valor
estimat no s’ha efectuat amb la intenció de sostreure el contracte a l’aplicació de les normes
d’adjudicació que corresponen.
En cap cas s'està infringint la normativa en el càlcul del VEC i no s'està dividint l'objecte del contracte
per infringir normes procedimentals o de publicitat.
El pressupost màxim de licitació per a cadascun dels lots s’ha obtingut de multiplicar els preus unitaris
màxims de licitació establerts per cadascun dels bens que integren cada lot pel nombre de bens de
cada tipologia que s’han de subministrar, resultant un pressupost màxim de la licitació per la totalitat
del contracte de 179.544,46€, a raó de 148.383,85€ el valor base del contracte i 31.160,61€ l’Iva al
tipus del 21%.

Justificació del preu del contracte :
Costos directes:
Lot 1. Subministrament de Bancs

Codi

Ut

01

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx. licitació
(IVA exclòs)

BANCS

Preu total
(IVA exclòs)
40.131,00

01.01

u

Banc L:1800x710x800, de fusta tropical,
peus fosa dúctil, model NEOBARCINO de
F.BENITO o equivalent.

20

198,00

3.960,00

01.02

u

Cadira L:700x710x800, de fusta tropical,
peus fosa dúctil, model NEOBARCINO de
F.BENITO o equivalent.

10

162,00

1.620,00

01.03

u

Banc L:2000x700x786, de fusta tropical,
peus fosa dúctil, model BARCINO de
F.BENITO o equivalent.

29

250,00

7.250,00

01.04

u

Cadira L:540x700x786, de fusta tropical,
peus fosa dúctil, model BARCINO de
F.BENITO o equivalent.

10

215,00

2.150,00

01.05

u

Banc L:1800x712x861, de fusta tropical,
peus fosa d'alumini, "MEDITERRANEO"
de MOYCOSA o equivalent.

38

337,00

12.806,00

01.06

u

Cadira L:75x712x861, de fusta tropical,
peus fosa d'alumini, "MEDITERRANEO"
de MOYCOSA o equivalent.

5

269,00

1.345,00
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01.07

Lot 2.

Codi

u

Banc de L:1800x440x845 amb peus de
platina de ferro de de 50x8 mm i perfils de
polímers reciclat de secció 110x40x1800
mm: Model "ECOSENS" de BENITO
URBAN o equivalent.
TOTAL COSTOS DIRECTES LOT 1

50

220,00

11.000,00

40.131,00

Subministrament de Papereres

Ut

02

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

PAPERERES

Preu total
(IVA exclòs)

33.108,00

02.01

u

Paperera trabucable 60 l. de D:375 mm,
H: 885 mm, planxa 1,2 mm d'acer inox. ,
model "CIRCULAR" de BENITO URBAN
o equivalent

30

108,00

3.240,00

02.02

u

Paperera trabucable 60 l. de D:375 mm,
H: 885 mm, planxa d'acer, model
"CIRCULAR" de BENITO URBAN o
equivalent

120

40,00

4.800,00

02.03

u

Paperera trabucable 70 l. de D:440 mm,
H: 950 mm, planxa d'acer, model "BCN"
de BENITO URBAN o equivalent

50

133,00

6.650,00

02.04

u

Paperera trabucable 40 l. de amplada
455mm, H: 905 mm, planxa d'acer, model
"SEMI-CIRCULAR" de BENITO URBAN o
equivalent

20

72,00

1.440,00

02.05

u

Paperera trabucable 60 l. de D:375 mm,
H: 880 mm, planxa 1,2 mm xapa acer
perf. , model "AEROPUERTO" de
MOYCOSA o equivalent

180

47,00

8.460,00

02.06

u

Paperera trabucable de D:410 mm, H:
760 mm, planxa d'acer corten, model
"RUE" de ADO o equivalent

10

321,00

3.210,00

02.07

u

Paperera especial per a gossos tipus
model Beagle Bin Avanced o equivalent

20

95,00

1.900,00
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02.08

u

Paperera doble trabucable
2x110 l.
model
BARCELONA
C220l/2
de
CONTENUR o equivalent

12

284,00

Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

3.408,00

33.108,00

Lot 3. Subministrament de Fonts

Codi

Ut

03

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

FONTS

Preu total
(IVA exclòs)

8.139,00

03.01

u

Font de cos quadrat de ferro H:1010
mm,1aixeta temporitzada,reixa bunera
davant.,anc.base form.Tipus ATLAS de
F.BENITO o equivalent. Amb registre
lateral inferior de 15x12 cm.

5

398,00

1.990,00

03.02

u

Aixeta model "EKOMON
d'acer inoxidable.

SARIOL"

25

95,00

2.375,00

03.03

u

Font de cos cilindric de H:1000 mm,
antivandalica, model VILLA OLIMPICA de
F.FABREGAS o equivalent. Amb registre
lateral inferior de 15x12 cm.

3

1.258,00

3.774,00

Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

1

-

8.139,00

Lot 4. Subministrament de Pilones

Codi

Ut

04
04.01

Descripció de béns

Unitats

Preu
unitari Preu total (IVA
màx. Licitació exclòs)
(IVA exclòs)

PILONES
u

Pilona de xapa 3mm D:100mm tipus 200
BADALONA de ADO o equivalent

30.900,45
45,00

9.000,00
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04.02

u

Pilona
de
xapa
D:200mm
BADALONA de ADO o equivalent

04.03

u

04.04

tipus 10

108,00

1.080,00

Pilona grey, model H221 de F.BENITO o 50
equivalent

81,00

4.050,00

u

Pilona extraïble tub quadrat d'acer galv. 50
70x70x1000, color blanc i vermell, tanc.
triang. MODEL P-E de F.FABREGAS o
equivalent.

76,00

3.800,00

04.05

u

Pilona d'acer inox. D:90 mm i H:1000mm. 20
MODEL H253I de F. BENITO o
equivalent.

94,00

1.880,00

04.06

u

Pilona acer, de D:95mm i H:1000mm, 50
iòdel H214, tipus HOSPITALET, de
F.BENITO o equivalent

29,00

1.450,00

04.07

u

Pilona HA75 flexible de polietilè de D:200 30
mm i H:735 mm, color verd, vermell o
blau amb 2 cintes autoreflectants

18,00

540,00

04.08

u

Pilona flexible color verd o negre, 50
D:100mm i H:1000mm, model "ARESIST" de ADO o equivalent

43,00

2.150,00

04.09

u

Pilona flexible color verd, D:66mm i 50
H:750mm, de ACRUDOR o equivalent.

54,00

2.700,00

04.10

u

Pilona escamotejable d'acer inox. D:220 5
mm, H:500 mm. MODEL OSLO de ADO o
equivalent.

769,09

3.845,45

04.11

u

Caixó acer galv. p/pilona escamot., H:750 5
mm. MODEL OSLO de ADO o equivalent.

81,00

405,00

TOTAL COSTOS DIRECTES LOT 4

1

30.900,45

Lot 5. Subministrament de Senyalització Informativa

Codi

05

Ut

Descripció de béns

Unitats

SENYALITZACIO INFORMATIVA

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

Preu total
(IVA exclòs)

19.040,00
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05.01

u

Cartell informatiu per a zona de jocs de
xapa d'alumini de 600x900 mm. Amb
fixacions i poste de Ø80mm, d’alumini i
de 2,50m de llarg

20

121,00

2.420,00

05.02

u

Pictograma senyalització de multicivime
33x33cm acer galv. Amb 2 peus suport
de 60 cm d’alçada

50

35,00

1.750,00

05.03

u

Pictograma senyalització de «Prohibit
jugar a pilota» 33x33cm acer galv. Amb 2
peus suport de 60 cm d’alçada

20

35,00

700,00

05.04

u

Placa senyalització amb nom de carrer
520x260mm
acer
galv.
(Model
Badalona).El subministrament es farà en
lots de 20 uts. Es subministraran els 4
tacs i cargols acer inox.

223

40,00

8.920,00

05.05

u

Placa senyalització amb nom de carrer i
numeració orientativa 300x300mm acer
galv. (Model Badalona). Inclosos els
suports.

150

35,00

5.250,00

Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

1

19.040,00

Lot 6. Subministrament de Tanques, baranes i elements metàl·lics

Codi

Ut

06

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

TANQUES, BARANES I ELEMENTS
METÀL·LICS

Preu total
(IVA exclòs)

3.334,40

06.01

Ut

Barana
modular
acer
galv.,
1900x1100mm, model "UNIVERSO MAX"
de ADO o equivalent.

20

27,54

550,80

06.02

Ut

Barana
modular
acer
galv.,
2000x1000mm, model "APOLO" de ADO
o equivalent.

20

139,18

2783,60
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Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

1

3.334,40

Lot 7. Subministrament d’Aparca bicis

Codi

Ut

07
07.01

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

APARCABICIS
u

Preu total
(IVA exclòs)

2.416,00

Aparcament p/8 bicis. tub acer galv.
2223x750x781mm. "UNIVERSAL" de
ADO o equivalent.

20

Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

1

120,80

2.416,00

2.416,00

Lot 8. Subministrament de Material Esportiu

Codi

Ut

08

Descripció de béns

Unitats

Preu unitari
màx.
Licitació (IVA
exclòs)

MATERIAL ESPORTIU

08.01

u

Cistella de
h=3,05m

bàsquet

08.02

u

Taula
Ping-pong
p/exteriors.

Preu total
(IVA exclòs)

11,315,00
anti

vandàlica

3

855,00

2.565,00

2750x1530mm,

5

1.750,00

8.750,00

Pressupost màxim de licitació (IVA
exclòs)

1

11.315,00

Costos indirectes dels lots: No es preveuen
La despesa derivada d’aquesta contractació és de 179.544,46€, a raó de 148.383,85€ el valor base
del contracte i 31.160,61€ l’Iva al tipus del 21%, i s’haurà d’atendre per a la totalitat dels lots en què
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s’ha dividit el seu objecte, amb càrrec a la partida pressupostària número 20443000/1534/60100002
del pressupost municipal de l’exercici 2020 en pròrroga de l’exercici 2019.
CINQUÈ: FÓRMULES ESCOLLIDES PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PER A ELS VUIT
LOTS I LLINDAR DE TEMERITAT I CONSIDERACIONS GENERALS
Els licitadors hauran de formular la seva oferta, igualant o minorant, a la baixa respecte el valor
estimat per a cada lot en què s’ha dividit l’objecte d’aquest contracte, expressant l’import ofert amb un
màxim de dos decimals.
Els interessats poden formular la seves ofertes independents per a un lot, per a diversos lots o per a
la totalitat del lots objecte d’aquest contracte. Hauran de licitar per tots i cadascun dels productes que
consten en els lots a què es presentin, en cas contrari, quedaran exclosos del lot de què es tracti.
El criteri que es proposa per a valorar les ofertes licitadores d’aquest procediment és avaluable
automàticament,
Es proposa com a únic criteri de valoració de les ofertes licitadores el de la millora del preu, aquest
procediment és avaluable automàticament, amb una ponderació màxima de 100 punts (en cada lot) i
és idèntic per a cadascun dels lots en què s’ha dividit l'objecte d’aquest contracte tal i com es detalla a
continuació:
La valoració d’aquest criteri es farà mitjançant l’ aplicació de la fórmula següent:
(1) –(3) x 100
(1) – (2)
A on :
(1)= Preu màxim de licitació en funció de cada lot
(2)= Preu de l’ oferta més econòmica presentada, en funció de cada lot
(3)= Preu de l’oferta que s’ està valorant per aquell lot
Es considerarà que la proposta presentada pel licitador conté valors anormals o desproporcionats si
supera en 15 punts percentuals a la mitja aritmètica dels percentatges de les baixes presentades per
al lot de què es tracti, sempre que hagi tres o més licitadors. Si el nombre de licitadors és inferior a
tres, no s’aplicarà cap límit per apreciar l’anormalitat de la proposició.

Altres consideracions de caràcter general:
a) En els casos en què es fa referència a una marca i/o model determinat, cal entendre que els
licitadors poden oferir models i/o productes equivalents tot i que en tractar-se de mobiliari que
completarà i conviurà amb l’actualment existent, els bens que s’ofereixin, a més de complir amb els
requeriments tècnics i de qualitats exigint en el present plec i en l’annex que l’acompanya, han de ser
estèticament iguals als existents.
b) El transport serà a càrrec de l’adjudicatari, haurà d’estar inclòs en la seva oferta i haurà d’incloure
els corresponents embalatges, assegurances, manipulacions etc.
c) Els licitadors no poden oferir articles amb prestacions inferiors a les requerides en aquest prec. No
s’admetran en cap cas aquelles ofertes que no s’ajustin a les prescripcions tècniques expressament
definides en aquest plec i en el seu annex.
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d) Les millores que, sobre l’objecte del contracte, es puguin incloure voluntàriament en les ofertes
presentades per licitador no incrementaran el seu preu final.
SISÈ: SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU DEL CONTRACTE
El sistema de determinació de preus d’aquest contracte és el de preus unitaris, d’acord amb la
regulació de l’article 102.4 de la LCSP. Això és, si bé per al càlcul de la millor oferta formulada per a
cada lot s’estarà al preu global ofert per l’empresari sense que aquest import pugui excedir del
pressupost base de licitació (IVA exclòs) establert per al lot per al qual es concorri, el preu definitiu
del contracte el constituirà el que en resulti de multiplicar el nombre de béns que hagin estat
sol·licitats dins la durada d’aquest contracte objecte del lot de què es tracti pel preu unitari
d’adjudicació de cadascun d’aquests amb la limitació màxima del pressupost base de licitació
establert per aquell lot. És a dir, en el contracte s’aplicaran els preus unitaris adjudicats, pels elements
efectivament subministrats, a tal efecte, es fixen com a preus unitaris màxims, els que es detallen a
l’apartat quart d’aquest plec de prescripcions tècniques, però l’Ajuntament no té l’obligació d’exhaurir
el pressupost de licitació, per tant no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de
Badalona ni en la seva totalitat ni tampoc en el número d’unitats per a cada subministrament, atès
que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del
contracte, sense sobrepassar en cap cas el pressupost base total de licitació establert per al lot o lots
de què es tracti.

SETÈ: FORMA DE PAGAMENT
La facturació electrònica es realitzarà una vegada obtinguda la conformitat sobre el material entregat,
per part del responsable del contracte.
L’empresa lliurarà cada albarà i una única factura, detallant específicament els conceptes, les unitats i
els preus, un cop realitzat la totalitat del subministrament que englobi tots els articles corresponents a
un mateix lot que hagin estat encarregats en el decurs de la vigència del contracte amb la limitació
màxima del pressupost base de licitació establert per aquell lot.
VUITÈ: RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT
1. A efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte és el cap del Departament de
Compres, tractant-se el seu objecte d’un subministrament, i li corresponen bàsicament, entre d’altres,
les funcions següents:
•

Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte;

•

Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes i condicions contractuals;

•

Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació contractada;

•

Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte;

•

Proposar i informar les eventuals modificacions, incidències i pròrrogues del contracte;

•

Formalitzar la recepció de les prestacions objecte del contracte;

•

Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar.
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El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest
procés de contractació com a candidat o licitador.
Aquesta impossibilitat d’intervenció abastarà a les persones jurídiques en què aquest o els seus
cònjuges, convivents o descendents sobre els quals tingui la representació legal ostentin una
participació en el seu capital superior al 10% o en siguin administradors.
2. Com a responsable de la Unitat de Seguiment es designa al cap del Servei de Via Pública.
NOVÈ: OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
- L’empresa adjudicatària de cadascun dels lots designarà una persona qualificada per a la
interlocució, coordinació i seguiment del contracte amb l’Ajuntament de Badalona.
- L’empresa adjudicatària de cadascun dels lots està obligada a lliurar els subministraments a
l’edifici municipal indicat per l’Ajuntament de Badalona.

DESÈ: REQUISITS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I
FINANCERA
La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
- Relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte d’aquest contracte en el decurs de, com a màxim els 3 darrers anys, en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, participants en
el contracte, especialment aquells encarregats del control de la qualitat.
- Documentació tècnica acreditativa que els béns que s’ofereixen per al lot/s per al/s qual/s concorre
compleixen amb els requeriments tècnics, estètics, mediambientals i de qualitat requerits amb
caràcter de mínims en aquest plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte
i en l’annex que acompanya l’esmentat plec.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant la documentació següent:
- El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa per un import igual o superior al pressupost base de
licitació (IVA exclòs) establert per al lot o lots del contracte respecte del qual es concorri.

ONZÈ: CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ
S’estableix com a condició especial d’execució d’aquest contracte, la següent: el contractista haurà de
presentar al responsable del contracte la documentació acreditativa del seu compromís a garantir una
política compromesa de gestió, en quant al medi ambient.
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Aquest fet s’acreditarà aportant certificació emesa per l’empresa. Aquesta condició serà exigida
igualment a tots els subcontractistes que participin en la seva execució.

L’incompliment d’aquesta condició o de la seva acreditació comportarà una penalització d’un 3% del
preu del contracte (IVA exclòs) d’acord amb el que disposa l’article 192 de la LCSP.
DOTZÈ: TERMINI GARANTIA DELS ARTICLES
Donada la diversitat d’articles que integren aquesta licitació les garanties de cadascú dels elements,
en condicions de bon ús, ha de ser com a mínim de:
- 5 anys per a les parts estructurals i mecanismes que formen aquests elements.
- 5 anys pels seus revestiments d’acabat, es a dir: pintures, galvanitzats, grafiats, etc.
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