Exp. 1704/2018

Relatiu a la contractació de subministrament i instal·lació d’un sistema de càmeres de
vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la infraestructura informàtica
corporativa de l’Ajuntament de Constantí
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018,
que va aprovar l’expedient de contractació subministrament i instal·lació d’un sistema
de càmeres de vídeo vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la
infraestructura informàtica corporativa de l’Ajuntament, el plec de clàusules
administratives particulars i el de prescripcions tècniques, s’efectua anunci de la
convocatòria de licitació, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert
simplificat, per l’adjudicació del contracte, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Constantí.
b) Dependència: Unitat de Contractació.
c) Obtenció de documentació:
1. Dependència: Unitat de Contractació.
2. Domicili: Carrer Major, 27.
3. Localitat i codi postal: Constantí, 43120 .
4. Telèfon: 977520521.
5. Direcció d’internet del perfil de contractant:
https://bit.ly/2HZNrn7
6. Adreça electrònica: contractacio@constanti.cat
d) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 dies naturals a comptar des de
la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant.
Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14.00 hores
e) Número d’expedient: 1043/2018
2. Objecte del contracte.
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: Subministrament i instal·lació d’un sistema de càmeres de vídeo
vigilància connectades en xarxa, i integrades amb la infraestructura informàtica
corporativa de l’Ajuntament de Constantí.
c) Divisió per lots i núm.: Si, tres (3) lots.
d) Lloc d’execució: Constantí.
e) Termini d’execució: 2 mesos.
f) Admissió de pròrroga: No
g) CPV:
35120000-1 (sistemes i dispositius de vigilància i seguretat)
35125300-2 (càmeres de seguretat)
31350000-4 (conductors elèctrics per a dades i control)
45310000-3 (treballs d’instal·lació elèctrica)
45112100-6- (Treballs de construcció de rases)
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat
c) Subhasta electrònica: No
d):Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació, segons clàusula IV.5 del plec de
clàusules administratives particulars
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4. Pressupost tipus de licitació:
a) Pressupost màxim de licitació: 65.039,49 € exclòs l’IVA, desglossat en els següents
lots:
- Lot 1. Import sense IVA: 12.353,56 €.
- Lot 2. Import sense IVA: 4.821,19 €.
- Lot 3. Import sense IVA: 47.864,74 €
5. Valor estimat del contracte: 65.039,49 € exclòs l'IVA
6. Garanties:
a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: 5% de l'import d'adjudicació
7. Requisits del contractista:
a) Classificació empresarial: No
b) Solvència: Les establertes en la clàusula III.1 del Plec de Clàusules administratives
8. Criteris de valoració de les ofertes: els que s’estableixen als Plecs.
9. Presentació de les ofertes:
a) Data límit: 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci
de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Constantí.
b) Documentació. S’indica en el Plec de clàusules administratives particulars
redactades a l’efecte.
c) Lloc de presentació: Ajuntament de Constantí, carrer Major, 27 de Constantí.
10. Obertura de pliques:
a) Lloc: Ajuntament de Constantí, al carrer Major, 27
b) Data i hora: serà comunicada pel departament de contractació al perfil del
contractant

L’alcalde, Oscar Sánchez Ibarra.
Constantí, 25 de juny de 2018
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11. Despeses dels anuncis:
La licitació d’aquest contracte no compta amb despeses de publicació

