ANUNCI
De Ajuntament de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament (exp. 29/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castelldefels
b) Número d’identificació: 805690004
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
e) Número d’expedient: 29/2018
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castelldefels
b) Domicili: Plaça de l’Església 1
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936651150
f) Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&id
Cap=5798105
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Un dia abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació d’armaris mòbils compactes i mobiliari i
equips informàtics per a una sala de consulta per a l’arxiu municipal de l’Ajuntament de
Castelldefels.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en los y número de lots/ de unitats: 3
d) Lloc d’execució: Castelldefels
e) Termini de lliurament: 6 setmanes a comptar des de la formalització del contracte
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 39120000
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 33.756,92 IVA exclòs
-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5% del preu ofertat
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
- LOT 1: El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior
de 50.000 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.
- LOT 2: El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior
de 20.000 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment
podrà ser proporcional.
- LOT 3: El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior
de 5.000 euros. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà
ser proporcional.
Solvència tècnica i professional
Una relació dels principals subministraments efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament:
• LOT 1: S’haurà d’acreditar com a mínim la realització d’un contracte de
subministrament i instal·lació d’armaris mòbils compactes de com a mínim 650
metres lineals de capacitat.
• LOT 2: S’haurà d’acreditar com a mínim la realització d’un contracte de
subministrament de les mateixes característiques que el mobiliari objecte del
contracte.
• LOT 3: S’haurà d’acreditar com a mínim la realització d’un contracte de
subministrament d’equips informàtics de les mateixes característiques que
constitueixen l’objecte del contracte.
-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts):
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte, comuns per a tots els lots, avaluables de forma
automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació dels contractes són els següents:
1. Oferta econòmica: Màxim 70 punts.
S’obtindrà per l’aplicació de la fórmula:

Puntuació=

Millor oferta, sense IVA X 70
Oferta que es valora, sense IVA

Les ofertes que no continguin una baixa econòmica respecte el pressupost de licitació, sense
IVA, obtindran 0 punts.
2. Ampliació del termini de garantia: Màxim 15 punts.
Els dos primers anys estaran inclosos en el subministrament, i el tercer i següents es
valoraran a 5 punts per any amb un màxim de 15.
3. Reducció en el termini de subministrament i instal·lació: Màxim 15 punts.
El termini d’entrega és de 6 setmanes. Es valorarà amb 5 punts el compromís de reducció
en el servei i instal·lació per cada setmana amb un màxim de 15 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Pels tres lots les condicions d’execució especials relacionades amb la innovació, de tipus
mediambiental. En particular, consideracions de tipus mediambiental que persegueixin: la
promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables. L’acreditació serà a través de la
presentació d’una memòria de com realitza el reciclatge l’empresa adjudicatària.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: sobre únic amb declaració Annex I i model de proposta de
criteris automàtics segons model Annex II del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació únicament presencial:
Entitat: Ajuntament de Castelldefels.
Domicili i localitat: Plaça de l’Església 1 Castelldefels
CP: 08860.
Documentació que cal presentar: sobre únic segons s’indica a l’apartat 13. b) del present
document.
Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org.
c.2)Presentació Electrònica:
No
-14 Obertura de proposicions
Es comunicarà oportunament a les persones interessades la data, hora i lloc d’obertura de
proposicions.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses de publicació.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Junta de Govern Local de l'Ajuntament de
Castelldefels o Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
b) Adreça: Plaça de l’Església 1 Castelldefels o Gran Vía de les Corts Catalanes, 111 Barcelona
c) Termini per presentar recurs: 1 mes (Junta de Govern Local) o 2 mesos (Jutjat Contenciós
Administratiu)
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No
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