ANUNCI
De l'Ajuntament de Tortosa pel qual es fa pública la licitació d'un contracte:
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA ESCÈNICA PER AL TEATRE AUDITORI FELIP PEDRELL

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Tortosa
b) Número d’identificació: 4315540003
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de contractació
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
f) Número d'expedient: 2019-IAC-C0204-000008
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Tortosa.
b) Domicili: Plaça d'Espanya, 1
c) Localitat i codi postal: Tortosa CP: 43500.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977585794 (qüestions administratives), 977510144 (qüestions tècniques)
f) Adreça electrònica: con.tortosa@tortosa.cat (qüestions administratives)
cultura.administracio@tortosa.cat (qüestions tècniques)
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/tortosa
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: La de finalització del termini de
presentació de proposicions.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació de maquinària escènica per al
teatre auditori Felip Pedrell.
b) Divisió en lots: No
c) Lloc d'execució: Tortosa
d)Termini d'execució: 16 dies (comptant com a tals únicament els dies feiners, de dilluns a
dijous) posteriors a la formalització del contracte.
e) Admissió de pròrroga: No
f) Codi CPV: 31000000-6 Máquines, aparells, equip i productes consumibles elèctrics,
il·luminació.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat
-5 Pressupost de licitació
Import net:
79.251,26 €
IVA (10%):
16.642,76 €
Import total
95.894,02 €
Valor estimat del contracte: 79.251,26 €, Iva exclòs

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties: provisional: No
definitiva: Si. 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador, IVA exclòs
-8 Requisits específics del contractista:
Solvència: S'exigeix solvència econòmica i financera i tècnica així com habilitació
empresarial com instal·lador elèctric en els termes que preveu la clàusula 10 del PCAP del
contracte.
-9 Criteris d’adjudicació i ponderació:

CRITERIS ADJUDICACIÓ
Oferta econòmica
a) Avaluables de forma automàtica:
Increment termini garantia
Reducció termini d’execució
Valoració de la memòria
tècnica del licitador
b) Sotmesos a la formulació d'un
judici de valor:
Millores respecte el sistema
d’il·luminació escènica

PONDERACIÓ
65%
5%
5%
20%
5%

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les establertes al PCAP del contracte.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/09/2019; hora límit: 14:00 h
b) Documentació que cal presentar: La indicada a la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars del contracte.
c) Presentació d’ofertes: Exclusivament presentació electrònica (2 sobres) mitjançant
certificat digital emprant l'eina “sobre digital” utilitzant a l’efecte l'enllaç previst en l'anunci
de la licitació publicat en el perfil del contractant de l'Ajuntament integrat en la plataforma
de serveis de contractació pública de Catalunya.
-12 Obertura de proposicions
A partir de les 24 hores posteriors a la data límit del termini per a la presentació de l’oferta,
obrint-se primer el sobre 1 en sessió interna de la mesa de contractació i determinant-se
posteriorment la data d’obertura del sobre 2, en sessió de la mesa que serà pública
Tortosa, 10 de setembre de 2019
L'Alcaldessa

Meritxell Roigé i Pedrola

