Secretaria
Contractació i Compres
Exp. gral.: X2022002459
Exp. tipus: SCPO2022000008

ANUNCI de l’Ajuntament de Montornès del Vallès pel qual es fa pública una
licitació
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Montornès del Vallès
b) Número d’identificació: 813630008
c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria General
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: SCPO2022000008
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Al perfil del contractant de l’Ajuntament de Montornès del Vallès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=searchCn&idCap=6949766&pagingPage=0
b) Més informació a la Secretaria General: Correu electrònic:
secretaria@montornes.cat
Telèfon: 935721170
Fax: 935682762
Codi NUTS: ES511
c) Data límit d'obtenció de documentació i informació: 8 de juny de 2022
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contractació de l’atorgament de la llicència d’ús
privatiu per a l’ocupació d’espai amb màquines de venda automàtica de
begudes fredes, calentes i productes sòlids d’alimentació tipus snacks, en
diversos edificis municipals de Montornès del Vallès.
b) Admissió de pròrrogues: Sí
c) Divisió en lots: No
d) Lloc d'execució: Montornès del Vallès
e) Durada del contracte: tres (3) anys, prorrogable dos (2) anys més
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 42933300-8 Máquinas automáticas distribuidoras de productos
h) Codi NUTS: ES511
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus de contracte: llicència ús privatiu d’espai de domini públic
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
5.- Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: No s’estableix
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b) Pressupost base de licitació:
No s’ha fixat pressupost base de licitació ni valor estimat del contracte perquè
la naturalesa de la prestació a contractar no comporta cap tipus de despesa per
a l’Ajuntament.
L’adjudicatari serà l’únic beneficiari dels ingressos que es generin com a
conseqüència de la venda de productes a través de les màquines distribuïdores
automàtiques objecte del contracte.
L’empresa adjudicatària podrà ofertar pagar un cànon per a l’exercici dels drets
derivats de l’autorització.
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: no
Definitiva: 300,00 €, tres-cents euros.
8.- Requisits específics del contractista (SOLVÈNCIA)
Solvència econòmica:
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per
import mínim de 120.000 euros que estigui vigent en el moment de finalització
del termini de presentació d’ofertes i el compromís de renovar-la o prorrogar-la
en cas de resultar adjudicatari.
Declarar el volum anual de negocis, que referit a l’any de major volum de
negocis dels últims tres tancats ha de ser al menys de 60.000 euros.
Solvència tècnica:
Haver executat tres contractes d’igual o similar naturalesa al de l’objecte de la
licitació en els darrers tres anys, indicant l’import, data i destinatari, públic o
privat.
9.- Criteris d’adjudicació:
A) Criteris que depenen d’un judici de valor (30 punts)
- Disseny de les màquines – fins a 10 punts
- Varietat de productes (alimentació saludable) – 5 punts
- Assistència tècnica – fins a 5 punts
- Tipologia d’envàs – fins a 10 punts
B) Criteris avaluables objectivament (70 punts)
- Oferta de cànon – fins a 10 punts
- Oferta de preus unitaris màxims dels productes – fins a 41 punts
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- Productes d’agricultura ecològica, comerç just o procedent d’empreses
d’inserció o centres especials de treball (CET) – fins a 12 punts
- Sistema de recàrrega de diners – fins a 7 punts
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte: consten en el plec
administratiu
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
12.- Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 8 de juny de 2022, 14:00:00 hores
b) Documentació que cal presentar: l’especificada a la clàusula 11 del plec
c) Presentació d’ofertes:
d) Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi
les seves ofertes en format electrònic i mitjançant presentació telemàtica
amb l’eina Sobre Digital de que disposa la Plataforma de serveis de
contractació pública de Catalunya, accessible en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès a l’adreça web www.montornes.cat.
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com presentar una
oferta mitjançant l’eina de Sobre digital a la web de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública.
d) Possibilitat de presentar oferta a tots els lots: No hi ha lots
13.- Obertura de proposicions
a) Sobres A: un cop transcorregut el termini de 24 hores des de la finalització
del termini de presentació d’ofertes; el dia i hora d’obertura es configurarà a
l’eina del Sobre Digital.
b) Sobre B: s’obrirà l’endemà de la obertura del Sobre A o bé un cop
transcorregut el termini d’esmena del Sobre A.
c) Sobre C: un cop valorat el Sobre B, es configurarà en l’eina de Sobre Digital
el dia i hora d’obertura del Sobre C.
14.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà
15.- Règim de recursos: consten en el plec administratiu
Document signat electrònicament

