ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Servei d’Educació

ANUNCI DE LICITACIÓ CORRESPONENT AL PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA, PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
DIFERENT MOBILIARI, JOCS INFANTILS I ARBRAT ALS PATIS DE LES ESCOLES PÚBLIQUES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, EDUCACIÓ ESPECIAL I ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE
SABADELL.
1.- PODER ADJUDICADOR
a) Administració Contractant: AJUNTAMENT DE SABADELL
b) Número d’Identificació: P0818600I
c) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
d) Localitat: Sabadell
e) Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=28
279948
f) Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
g) Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça St. Roc 1 de Sabadell.

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei d’Educació.
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Montserrat Duran i Tauleria
Telèfon: 937453300
Fax:
Adreça de correu electrònic: mduran@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: Mixt (subministrament i instal·lació)
Tramitació: ordinària.
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada
Data d’aprovació de la licitació: 26 de novembre de 2018.
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: NO.
Contracte reservat: NO.

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)

b)
c)
d)

Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és la contractació del subministrament i instal·lació
de diferents elements de mobiliari, jocs infantils i jardineria als patis de les escoles públiques
d’educació infantil i primària, educació especial i escoles bressol municipals de Sabadell.
Codi CPV: 37535100-8,
37524100-8, 39100000-3, 39161000-8, 39150000-8, 03110000-5,
45451300-6, 03452000-3, 03451300-4.
Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)

Divisió en lots: si

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements: ---Condicions: ----

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista: ----Justificació durada superior a 4 anys si s’escau: ----Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix: ----Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc: -----

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 285.243,00€
Import de licitació (IVA inclòs): 345.144,03 €

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 5 mesos a comptar des de la formalització del contracte.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: ----Inici previst:
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: no

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: No.
Garantia definitiva: si
Justificació exigència en cas de contractes reservats: No.

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)

Solvència econòmica, financera i tècnica: si

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
a) negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis d’import superior a
una vegada l’import de cada lot .

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:
Import:_________

b)

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per al
qual estigui vençuda l'obligació d'aprovació,
d'import:
Import:_________

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

c)

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat

SOLVÈNCIA TÈCNICA

a)

Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys corresponents
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del
contracte.

S’acreditarà mitjançant certificats que han
d’indicar l’import, les dates i el destinatari
públic o privat. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà
als tres primers dígits dels respectius codis de
la CPV i l’import anual acumulat en el any de
major execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’import del contracte.

b)

Relació del personal tècnic o unitats tècniques, Declaració responsable acompanyada de la
estiguin o no integrats en l’empresa dels que
documentació acreditativa
es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.

c)

Descripció de les instal·lacions tècniques, de
les mesures emprades per garantir la qualitat i
els mitjans de’estudi i d’investigació de
l’empresa.

d)

Control efectuat per l’entitat del sector públic Certificat organisme corresmonent
contractant o, en el seu nom, per un organisme
oficial competent de l’Estat en el qual
l’empresari estigui establert, en relació a la
capacitat de protducció de l’empresari o sobre
els mitjans d’estudi o investigació amb que
compta, així com les mesures per controlar la
qualitat.

e)

Mostres, descripcions i
productes a subministrar

fotografies

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

dels Declaració responsable
certificats d’autenticitat

f)

Certificats expedits per instituts o serveis Documentació acreditativa
oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acreditin la
conformitat
de
productes
perfectament
detallada mitjant referències a determinades
especificacions o normes tècniques.

g)

Indicació dels sistemes de gestió de la cadena
del subministre, inclosos els que garanteixin el
compliment de les Convencions fonamentals
de l’Organització Internacional del Treball i de
seguiment que l’empresari pugui aplicar en
l’execució del contracte.

acompanyada

de

Declaració
responsable
amb
menció
expressa de les normes tècniques o
especificacions
tècniques
aplicables
a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.

c.
d.

Classificació: No hi ha requisits.
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: No hi ha requisits.

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE 2)
1.
S’atorgarà la puntuació màxima (80 punts) a
l’oferta econòmica més baixa i a la resta, se’ls
aplicarà la fórmula.

Fórmula

Ponderació

Puntuació= 80 x (Import de
l’oferta més baixa/import de
Fins a 80 punts
l’oferta del licitador)

- S’entendrà per oferta econòmica en cada lot
el preu total en funció de les unitats a
subministrar relacionades en els plecs de
prescripcions tèniques.
Caldrà especificar el preu unitari per producte
en la seva oferta econòmica expressat amb 2
decimals i l’IVA.
- S’utilitzarà el següent sistema de càlcul:

2

3

a)

Es multiplicaran els preus oferts pel
total d’unitats de cada producte a
subministrar sense l’IVA.

b)

La suma dels imports resultants,
s’entendrà com la oferta en la licitació
per cada lot.

c)

Sobre la quantitat resultant per cada
lot, s’aplicarà la fórmula.

Millora dels terminis de garantia dels
productes: per cada trimestre que es millori la
garantia legalment establerta (2 anys en el
mobiliari, jocs infantils, jardineres), tindrà 1
punt addicional, fins a un màxim de 10 punts
Millora dels terminis de lliurament dels
productes: per cada setmana que s’avanci el
lliurament i instal·lació del material en relació al
termini de 5 mesos des de l’endemà de
l’adjudicació, s’obtindrà 1 punt fins a un màxim
de 10 punts

Puntuació= núm. de trimestre
x 1 punt
Fins a 10 punts.

Puntuació=
núm.
setmanes x 1 punt

de
Fins a 10 punts.

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 2):
Oferta econòmica
Oferta de millora del termini de garantia dels elements subministrats
Oferta de la millora dels terminis d’execució del contracte

Comitè d’experts:
SI

NO

Composició: Membres (nom i cognoms / càrrec)

Condicions particulars per l’execució del contracte:
De caràcter social: si és necessari contractar personal per a la execució del contracte, aquest haurà de
ser personal de col·lectius de difícil inserció com ara joves menors de 24 anys, dones i aturats de llarga
durada.
S’ha de garantir el compliment de les condicions salarials dels treballadors/es conforme el conveni
col·lectiu sectorial d’aplicació.
S’ha de contractar personal que acrediti no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte
contra la llibertat i la indemnitat sexual i corrupció de menors.
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Termini de presentació d’ofertes: termini màxim de 35 dies naturals comptats des de la data
d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
Lloc de presentació presencial: REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL
DESPATX LLUCH. Carrer de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs: El contracte és susceptible de recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de contractes del sector públic. No es poden
interposar recursos administratius ordinaris.
Termini de presentació del recurs: 15 dies hàbils.
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Educació.
Telèfon: 937453300.
Fax: ----Adreça de correu electrònic: educacio@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)

Perfil contractant.
Diari Oficial de la Unió Europea.

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, 23 d’abril de 2019

El Tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets de la Ciutadania
i Promoció Econòmica
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