Expedient:
Ref. Addic.Exp.
Dep. promotor:
UO Responsable:
Assumpte:
Procediment:

2020/00012230X
2020/00012138X
Departament Central de Contractació
Contracte de subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions i
subtitucions. Dividit en 8 lots.
Obert

ANUNCI
De l’Ajuntament de Badalona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament de
mobiliari urbà divers per a reposicions o substitucions dels malmesos al municipi de Badalona, a
adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària (exp. TAO 2020/00012230X)
-1 Entitat adjudicadora
-Organisme: Ajuntament de Badalona.
-Dependència que tramita l'expedient: Departament Central de Contractació
-Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
-Número d'expedient: TAO 2020/00012230X
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Badalona.
b) Domicili: Plaça de la Vila, 1
c) Localitat i codi postal: Badalona,08911.
d) Telèfon: 934832651
e) Adreça electrònica: central-contractacio@badalona.cat
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=perfil_contractant
#wlp_perfil_contractant

g) Data límit d'obtenció d’ informació: Fins a 5 dies hàbils abans de la data límit establerta per a
la presentació de proposicions.

Horari d’atenció: De 9 h a 13.30 h de dilluns a divendres, exclosos festius al municipi
-3 Objecte del contracte
a)Descripció de l'objecte: Subministrament de mobiliari urbà divers per a reposicions o
substitucions dels malmesos al municipi de Badalona, d’ acord amb les condicions i
requeriments tècnics mínims fixats en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador
d’ aquest contracte.

b)Divisió en lots: Sí, 8, essent la seva composició la que es detalla a
continuació:
- Lot 1: subministrament de bancs
- Lot 2: subministrament de papereres
- Lot 3: subministrament de fonts
- Lot 4: subministrament de pilones
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics
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- Lot 7: subministrament de aparcabicis
- Lot 8: subministrament de material esportiu
c)Admissió de pròrroga: No, la durada del contracte coincidirà amb el termini en què s’efectuï
el subministrament – sense possibilitat de pròrroga
d)
Lloc
d'execució:
Badalona
e) Termini d'execució: El termini màxim que s’estableix per al lliurament del mobiliari – per a la totalitat
de lots - és de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de la formalització del/s
corresponent/s contracte/s.

f)
Establiment
d'un
acord
marc
(en
el
seu
cas):
No.
g) Codi CPV: Lots 1 a 4 (34928400-2 Mobiliari urbà); Lot 5 (34928470-3 Senyalització); Lot 6
(34928310-4 Vallat de seguretat); Lot 7 (34432000-4 Parts i accessoris per a bicicletes) i Lot 8
(37400000-2 articles i material esportiu)
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinaria a través de mitjans electrònics
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Valor estimat del contracte i pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 148.383,35 euros i comprèn el valor base d’ aquest contracte, IVA
exclòs
b) Pressupost base de licitació: 179.544,46 € (a raó de 148.383,35 euros el valor base del
contracte i 31.160,61 euros en concepte d’ IVA al tipus del 21% vigent), import que es
desglossa per lots de la següent manera:
- Lot 1: subministrament de bancs, amb un pressupost base de licitació de 48.558,51 euros (IVA
inclòs) a raó de 40.131,00 euros el valor base d’ aquest lot i 8.427,51 euros l’ IVA al tipus del
21%.
- Lot 2: subministrament de papereres, amb un pressupost base de licitació de 40.060,68 euros
(IVA inclòs) a raó de 33.108,00 euros el valor base d’ aquest lot i 6.952,68 euros l’ IVA al tipus
del 21%.
- Lot 3: subministrament de fonts, amb un pressupost base de licitació de 9.848,19 euros (IVA
inclòs) a raó de 8.139,00 euros el valor base d’ aquest lot i 1.709,19 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 4: subministrament de pilones, amb un pressupost base de licitació de 37.389,54 euros (IVA
inclòs) a raó de 30.900,45 euros el valor base d’ aquest lot i 6.489,09 euros l’ IVA al tipus del
21%.
- Lot 5: subministrament de senyalització informativa, amb un pressupost base de licitació de
23.038,40 euros (IVA inclòs) a raó de 19.040,00 euros el valor base d’ aquest lot i 3.998,40 euros
l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 6: subministrament de tanques, baranes i elements metàl·lics, amb un pressupost base de
licitació de 4.034,62 euros (IVA inclòs) a raó de 3.334,40 euros el valor base d’ aquest lot i
700,22 euros l’ IVA al tipus del 21%.
- Lot 7: subministrament de aparcabicis, amb un pressupost base de licitació de 2.923,36 euros
(IVA inclòs) a raó de 2.416,00 euros el valor base d’ aquest lot i 507,36 euros l’ IVA al tipus del
21%.
- Lot 8: subministrament de material esportiu, amb un pressupost base de licitació de 13.691,15
euros (IVA inclòs) a raó de 11.315,00 euros el valor base d’ aquest lot i 2.376,15 euros l’ IVA al
tipus del 21%.
-6 Admissió de variants: No
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-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Només s’ exigeix la constitució d’ una garantia definitiva per un import equivalent al
5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs) del lot o lots d’aquest contracte respecte del/s qual/s
se n’ hagi resultat escollit adjudicatari, atenent el sistema de determinació del preu del contracte (per
preus unitaris)
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Veure clàusula 7.2 del plec de clàusules administratives particulars regulador d’
aquest contracte (en endavant, PCAP).
-9 Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 6.2 del PCAP, s’ha establert un únic criteri de valoració de
les ofertes, automàtic, el de la millora del preu.
-10 Condicions especials d’execució del contracte: Sí, veure darrer apartat de la clàusula 17 del
PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: El termini per a la presentació de la documentació exigida a la
clàusula 9.1 del PCAP, serà de 15 dies naturals (disposició addicional 12 de la LCSP) a
comptar des de l’ endemà de la publicació de l’ anunci de licitació al Perfil de contractant de l’
Ajuntament (article 156.6 LCSP).
b)
Documentació que cal presentar: Veure clàusula 9.2 PCAP.
c)
Presentació d’ofertes: A través de mitjans electrònics, les ofertes es presentaran en el
seu format a través de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya
d)
S’accepta la facturació electrònica: SI.
-12 Obertura de proposicions
a) El lloc, la data i l’ hora es publicaran en el Perfil de contractant de l’Ajuntament de Badalona, dins l’
anunci de licitació d’ aquest contracte.
b) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Despeses d'anunci: No hi ha despeses previstes veure clàusula 15 del PCAP.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o castellà.
-15 Recursos i règim d’ impugnació: Veure clàusula 13 del PCAP.
Contra aquest acte, els interessats podran interposar, amb caràcter potestatiu, el recurs especial en
matèria de contractació previst a l’article 44 i concordants de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el termini de
15 dies hàbils de conformitat amb el que disposat en l’article 50 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic
Si transcorreguts dos mesos des de la interposició de l’esmentat recurs especial en matèria de
contractació no s’ha notificat resolució expressa per part del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic , aquest es tindrà per desestimat. En aquest cas es podrà interposar, davant de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia Catalunya, el corresponent recurs
contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, a comptar des del següent dia hàbil a aquell en
que va finalitzar el termini perquè el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resolgui el recurs
de especial en matèria de contractació, en la forma i amb els requisits establertes en la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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L’escrit d’interposició es pot presentar en els llocs establerts en l’art. 16,4 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tanmateix podrà
presentar-se davant d’aquest Ajuntament o davant del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
Això no obstant, els interessats podran interposar directament el recurs contenciós administratiu, sense
necessitat de la interposició prèvia del recurs especial en matèria de contractació, davant del Jutjat del
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar des del següent dia hàbil
a la recepció de la notificació del present acte, en la forma i amb els requisits previstos en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre que considereu pertinent.

Signatures:
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