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ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE

1.- PODER ADJUDICADOR

a)
b)
c)
d)
e)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948
f) Òrgan de contractació: Tinenta d’Alcaldessa de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu
g) Adreça de l’òrgan de contractació: plaça de Sant Roc, s/n (08201 Sabadell)

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ

a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei de Comerç i Consum
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Rafael Arroyo
Telèfon: 93 745 31 66
Fax:-Adreça de correu electrònic: rarroyo@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Tipus de contracte: De subministrament
Tramitació: Ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent:-Procediment: Obert simplificat
Data d’aprovació de la licitació: 14 de setembre de 2020
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: NO
h) Contracte reservat: NO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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4.- OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Descripció de l’objecte: Aquest contracte té per objecte la compra de 40 casetes de
fusta destinades a la realització de fires temàtiques per la ciutat. La fira més
important serà la de Santa Llúcia, però també facilitaran i donaran suport a d’altres
fires i esdeveniments que es puguin realitzar a Sabadell. El subministrament és en
règim de compra, la instal·lació, muntatge i desmuntatge així com el manteniment,
anirà a càrrec del personal de l’Ajuntament o personal de suport.
b) Codi CPV: 45223822-4 - Elements prefabricats
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS

a) Divisió en lots: NO
b) Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:
La inconveniència de licitar l’objecte del contracte dividit en lots, d’acord amb l’article 99
de la LCSP, ve donada perquè l’objecte del contracte és el subministrament d’un conjunt
de casetes que per raons estètiques han de ser totes idèntiques, ja que són per a una
mateixa fira, la Fira de Santa Llúcia, la més important de la ciutat i la que ha de donar un
aspecte autèntic de mercat nadalenc per a la ciutat.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Descripció del lot i CPV de cada lot:-Possibilitat de presentar-se a un o més lots:-Limitació per l’adjudicació de lots:-S’admet reserva de lots: -Lots reservats a centres Especials de Treball:-Lots reservats a empreses de inserció:-Lots reservats a altres organitzacions:--

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS

a) Admissió de variants: NO
b) Elements: -c) Condicions:--
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7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
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a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista: -Justificació durada superior a 4 anys si s’escau:-Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix:-Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc:--

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ

a) Valor estimat del contracte (sense IVA): 53.719,00 €
b) Import de licitació (IVA inclòs): 65.000,00 €
9.- DURADA DEL CONTRACTE

a) Durada: 1 mes a comptar de l’endemà de la data de formalització del contracte.
b) En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat:-c) Inici previst: 15 d’octubre de 2020 o la data de formalització del contracte si és
posterior.
d) Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: No s’admet pròrroga.
10.- GARANTIES EXIGIDES

a) Garantia provisional: NO
b) Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (iva exclòs)
c) Justificació exigència en cas de contractes reservats: ---
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11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

a) Solvència econòmica:
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SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Declaracio sobre el volumen anual de
negocis del licitador referit a l’any del
major volum de negoci dels tres últims
conclosos.
Volum anual de negocis import superior a
80.000 € .

S’acreditarà mitjançant els comptes
anuals aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, pels dipositats en
el registre oficial en què hagi d’estar
inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil
acreditaran el volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

b) Solvència financera i tècnica:

SOLVÈNCIA TÈCNICA
Criteri de selecció
Relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys
corresponents al mateix tipus o
naturalesa de l’objecte del contracte.

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant certificats que han
d’indicar l’import, les dates i el destinatari públic o
privat. Aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
compenent.
Per determinar la correspondència entre els
subministraments
acreditats
i
els
que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà als
tres primers dígits dels respectius codis de la CPV
i l’import anual acumulat en el any de major
execució sigui igual o superior al 70 per cent de
l’anualitat mitjança del contracte.
Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

Relació del personal tècnic o unitats
tècniques, estiguin o no integrats en
l’empresa dels que es disposi per
l’execució del contracte, especialment els
encarregats del control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, Declaració responsable acompanyada de la
de les mesures emprades per garantir la documentació acreditativa
qualitat i els mitjans de’estudi i
d’investigació de l’empresa.

Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova
creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
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Indicació del personal tècnic o de les
Declaració responsable
unitats tècniques, integrades o no en
l'empresa, participants en el contracte,
especialment aquells encarregats del
control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, Declaració responsable
de lesmesures emprades per garantir la
qualitat i els mitjans de’estudi i
d’investigació de l’empresa.

c) Classificació: NO
d) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del
servei a una professió determinada: NO
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12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
Criteris d’adjudicació
Fórmula

Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE 3)

Ponderació
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80 punts
1.

Oferta econòmica: El pressupost base de
licitació podrà ser millorat a la baixa,
atribuint-se una ponderació de fins a 45
punts, d’acord amb el següent criteri:

- 45 punts a la màxima baixa
oferta
- 0 punts si no es presenta baixa

Fins a 45
- La resta d’ofertes es puntuaran punts
de manera lineal d’acord amb la
següent fórmula:
Puntuació = 45·

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – [Max]

[Lic]: Preu de licitació
[Max]: Oferta amb màxima baixa
[Oferta]: Oferta a valorar
2.

Augment de prestacions a l’interior i
exterior de les casetes: Es valorarà que
s’augmenti la quantitat mínima d’elements
previstos a l’espai interior i exterior de la
caseta i sempre que sigui possible, per la
tipologia d’elements a instal·lar i utilitat. Es
valoraran de la següent manera:

Fins a 35
punts.

- Per cada element addicional a
l’interior de cada caseta: 5 punts
- Per cada element addicional a
l’exterior de cada caseta: 7 punts
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2)

Ponderació
20 punts

1. Es valorarà el disseny que es consideri més adequat per a la celebració de la Fins a 20
Fira de Santa Llúcia, així com la vistositat i originalitat de la caseta i la inclusió
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de sistemes de configuració que facin que les casetes siguin polivalents per punts
altres fires i esdeveniments del municipi. L’oferta s’acompanyarà d’un
projecte amb les casetes a subministrar, a excepció, en el seu cas, dels
elements addicional que s’ofertin per tal que siguin valorats mitjançant
fórmula automàtica. Es valorarà el disseny innovador de les casetes, la
facilitat de muntatge i desmuntatge de les mateixes, el seu manteniment i la
seva polivalència a l’hora de configurar-les segons les necessitats de la fira o
esdeveniment.

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 3):

a. Oferta econòmica
b. Fitxa individualitzada del tipus de caseta de fusta a subministrar, indicant les seves
característiques generals i especificant les característiques específiques per l’augment de les
prestacions a l’interior i l’exterior de les mateixes, indicant els aspectes següents:


Nombre d’elements addicionals a l’interior de cada caseta, foto/disseny de cadascun
dels elements, descripció de la funcionalitat i de la utilitat de cada element proposat,
així com de les seves característiques.
 Nombre d’elements addicionals a l’exterior de cada caseta, foto/disseny de cadascun
dels elements, descripció de la funcionalitat i de la utilitat de cada element proposat,
així com de les seves característiques.
Les característiques mínimes de les casetes de fusta i dels seus elements són les que es
detallen en la clàusula 1 com a objecte del contracte.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2):

a. Fitxa individualitzada del tipus de caseta de fusta a subministrar, indicant les seves
característiques generals i especificant els aspectes següents:





Foto/disseny i dimensions del model de caseta de fusta proposat.
Descripció tècnica de l’estructures de la caseta de fusta proposada.
Descripció de tots els elements que incorporaran la caseta de fusta proposada.
Foto/disseny de descripció del sistema de muntatge i desmuntatge de la caseta
proposada.
b. Foto/disseny de les diferents configuració d’unió i muntatge de les casetes:



Per a una configuració de dues casetes amb finestres-mostrador.
Per a una configuració de dues casetes, una amb finestra-mostrador i l’altra oberta
pel davant.
 Per a una configuració de dues casetes totalment obertes pel davant.
c. Cronograma del temps que es trigarà per fer la descàrrega de tot el material a subministrar
i del muntatge de totes les casetes al carrer.
S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i que siguin de
fabricació ètica i eco-responsable, tenint en compte que només s’utilitzarà fusta amb
certificats de producció sostenible i origen de la fusta tipus FSC, DGQA o PEFC (gestió
forestal responsable).
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a) Condicions particulars per l’execució del contracte:
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1. El contractista utilitzarà materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i
que siguin de fabricació ètica i eco-responsable, tenint en compte que només s’utilitzarà
fusta amb certificats de producció sostenible i origen de la fusta tipus FSC, DGQA o
PEFC (gestió forestal responsable).

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la
publicació
b) Lloc de presentació presencial: REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA.
CENTRAL DESPATX LLUCH (c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell)
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h
Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat

Telèfon: 010 - 93 745 31 10
Fax: 93 745 33 78
Adreça correu electrònic: 010@ajsabadell.cat
c) S’admet presentació electrònica: NO
d) S’utilitzen comandes electròniques: NO
e) S’accepta facturació electrònica: -f) S’utilitza pagament electrònic: --

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a) Òrgan competent en els procediments de recurs: Reposició davant el mateix òrgan
de contractació o contenciós-administratiu davant els jutjats d’aquest ordre. Recurs
d’alçada, davant de l’òrgan de contractació, contra el actes de la Mesa de
contractació.
b) Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
c)
d)
f)
g)

Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Comerç i Consum
Telèfon: 93 745 31 66
Fax:-Adreça de correu electrònic: rarroyo@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a) Perfil del contractant
16.- ALTRES INFORMACIONS
No es preveu cap modificació del contracte.

Sabadell, a data de la signatura electrònica

