EXP 1431-2420-2020
SERVEIS TERRITORIALS

CONTRACTE ADMINISTRATIU
CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT (REGULACIÓ
HARMONITZADA) PER AL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI
PEL CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA I DUES UNITATS DE
CONVIÈNCIA PER A GENT GRAN – LOT 1 MOBILIARI

Begues, en data de signatura electrònica.

REUNITS:
D'una part, na M. Mercè Esteve i Pi com alcaldessa, actuant en nom i
representació de l'Ajuntament de Begues, assistit del Sr. José Félix Velasco
Martínez secretari, que dóna fe de l’acte.
De l’altra part:
En Albert Núñez Vives, proveït del DNI núm. 43413363N actuant, en nom i
representació de INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HÀBIT
SL-KAUSA, empresa amb domicili social al carrer Puríssima 22 de
Barcelona, i amb CIF núm. B62865472, manifesta tenir plena capacitat per
contractar i no estar dins cap de les causes d'incompatibilitat i d'incapacitat
què determinen les disposicions vigents en aquesta matèria.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per
a formalitzar el present contracte.
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ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS:
I.- Que la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2021 va convocar
la licitació del subministrament del mobiliari del centre d’atenció diürna i
dues unitats de convivència per a la gent gran.
II.- L’aprovació de la despesa va ser autoritzada en la sessió de la Junta de
Govern abans esmentada, amb càrrec a la partida 23 2310 62501.
III.- I l'adjudicació va ser acordada per Decret del primer tinent d’alcaldia
de data 18/10/2021.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE
Primera.- D'ara en davant el contractista es compromet a la realització
d’aquest subministrament amb subjecció a l’oferta presentada, els plecs de
clàusules administratives i al projecte ambdós aprovats i el present
contracte.
Segona.- L’import d’adjudicació del subministrament és de CENT
SEIXANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS ONZE AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
D’EURO – 164.611,45- € IVA inclòs (136.042,52- € import base +
28.568,93- € 21% d’IVA).
Tercera.- El termini màxim per a portar a terme el subministrament serà
de 4 setmanes, a comptar des de la data en que l’Ajuntament confirmi en la
seva totalitat les mostres i models de mobiliari presentats.
Quarta .- Per respondre del compliment del contracte, el contractista ha
sol·licitat a la Tresoreria Municipal, dipositar la garantia mitjançant retenció
en preu en la primera factura o factures que abastin l’import de l’esmentada
garantia de 6.802,13- €.
Cinquena.- La garantia es tornarà 5 anys després de la recepció del
subministrat e instal·lació del material, previ informe favorable per part del
tècnic encarregat del servei.
Sisena.- D’acord amb l’art. 103 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
aquest contracte no serà objecte de revisió de preus.
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Setena.- L’empresa contractista complirà, durant tot el període d’execució
del contracte, les normes i condicions que fixa el conveni col·lectiu aplicable.
Vuitena.- El contractista se sotmet, en tot allò que no estigui establert en
el contracte, als preceptes de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, i als preceptes del Reglament general de contractació i altres
disposicions administratives que li siguin d'aplicació, en tot allò que no
s'oposin a l'esmentada llei.

I per a que consti, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data a dalt esmentats.

L’Alcaldessa

El secretari

El contractista

Documentació que s’annexa al present contracte:
Plec de clàusules administratives aprovat
Proposta econòmica i tècnica presentada per l’adjudicatari
Declaració relativa a la presentació d’equivalències
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DEL SUBMINISTRE DE MOBILIARI PEL CENTRE D’ATENCIÓ DIURNA I DUES
UNITATS DE CONVIVENCIA PER LA GENT GRAN SISTEMA DE PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIO HARMONITZADA

Març

CPISR-1 C
Francesc
Almansa
Diez

2021

CAPÌTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1.- Objecte del contracte i qualificació
És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de Begues per a
l'adjudicació del subministrament de mobiliari pel centre d’atenció diürna i dues unitats de
convivència per a la gent gran en els termes i condicions que es detallen al projecte
d’euipament lot 1 :mobiliari i lot 2 : cuina i bugaderia
El contracte es divideix en dos lots, atès que també el Projecte està dividit en dos lots:
1.-Per equipament de mobiliari ( llits, taules, cadires, butaques, armaris ) .
2.- Per equipament de cuina central i bugaderia.
Les empreses que participin en la licitació es podran presentar pels dos lots, sempre que
compleixin les prescripcions dels mateixos.
La separació del Projecte de licitació, és per motius d’especialitació i de mercat. En el
primer lot al ser un tipus de mobiliari general del equipament, es una especialització de
fabricants del sector geriàtric. En el segons lot es una especialització en el sector industrial
per cuines i bugaderies i no relacionat directament amb el sector geriàtric.
La codificació objecte del contracte, segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) és el 39143 000-6 pel lot 1 ( Mobles dormitori, menjador i sala d’estar) i 39141
000-2 pel lot 2 ( equipament de cuina)

Art. 2. - Àmbit funcional i territorial del servei
El contingut del subministrament
i lot 2 : cuina i bugaderia

es detalla en el al projecte d’euipament lot 1 :mobiliari

Art. 3. - Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats que es pretenen satisfer amb el contracte són imprescindibles per la
funcionalitat del projecte d’obra civil executat anteriorment i pel compliment i satisfacció
de les finalitats institucionals de l’Ajuntament.
La contractació d’aquest subministrament sorgeix de la necessitat de disposar d’una
empresa suficientment capacitada i especialitzada per a dur a terme els subministres
objecte del present plec. L’objectiu és aconseguir que els mobiliaris descrits en els dos lots
siguin de les característiques descrites en el Projecte.

Art. 4. - Dades econòmiques del contracte
El pressupost de contracte és de 386.982,98 € , quantitat que no inclou l’IVA i que
constitueix el pressupost base de licitació.
Que està dividit en un Primer Lot Per MOBILIARI amb un preu de 219.630,45 €, sense IVA
i de un Segon Lot d’equipament per CUINA I BUGADERIA per un import de 167.352,53 €,
sense IVA.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes
i indirectes.
En el Projecte hi figura totes les fitxes tècniques dels subministres a realitzar en cada un
dels dos lots.
En els preus unitaris de cada un dels subministres i figuren els costos directes i indirectes,
així com el corresponent benefici industrial.
Així, el mètode de càlcul aplicat per a determinar el pressupost del contracte, s´ha definit
en els dos lots del Projecte que serveix com a plec de condicions tècniques per la licitació.

ESTIMACIÓ DE COSTOS DIRECTES
184.563,40
€
140.632,38
€

Lot 1 .: MOBILIARI
Lot 2: EQUIPAMENT
CUINA I BUGADERIA

TOTAL DESPESES
DIRECTES

325.195,78
€

ESTIMACIÓ DE COSTOS INDIRECTES
LOT 1 MOBILIARI DG I
BI 19%
LOT 2 CUINA I
BUGADERIA DG. I BI 19
%

35.067,05
€
26.730,15
€

TOTAL DESPESES
INDIRECTES

61.787,20
€
386.982,98
€

TOTAL COSTOS

I.V.A 21%
TOTAL COST DEL
SERVEI I.V.A. INCLÒS

81.266,42
€
468.249,40
€

El valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de
determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
386.982,98 euros

Art. 5. - Aplicacions pressupostàries
La despesa corresponent a l’exercici 2021
2310 – 62501.

es farà efectiva amb càrrec de la partida 23-

Art. 6.- Termini d’execució del contracte
D’acord amb les diferents fases d’execució del subministra, el període total per l’execució dels
treballs en els dos lots del projecte es de 16 setmanes.
Art. 7. - Règim jurídic del contracte
El contracte es regirà per aquest plec, el plec de prescripcions tècniques i per les normes
contingudes en:
• la Llei de contractes del sector públic aprovada per RDL 9/2017 (en endavant LCSP).
• Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública
• El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007,
en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
• El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques, ( en endavant RGLCAP ) en tot en
que no s’oposi a les tres disposicions anteriors (en endavant RGLCAP), ), modificat pel
Real Decret 773/2015 , de 28 d’agost .
Supletòriament s’aplicaran les altres normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.

L’Ajuntament tindrà sempre la prerrogativa de dirigir els treballs, d’interpretar el que s’ha
convingut, de modificar la prestació segons convingui dintre dels límits admesos per la
LCSP i de suspendre la seva execució per causa d’interès públic.
La jurisdicció contenciós administrativa serà la competent per conèixer les qüestions
litigioses sorgides en relació amb el contracte.
Art. 8.- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: obert i subjecte a regulació harmonitzada, i adjudicació mitjançant l'aplicació
de més d'un criteri de valoració, d’acord amb els articles 156 a 158 de la LCSP.
La licitació s’anunciarà al DOUE i en el perfil de contractant de l’Ajuntament.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà a
diversos criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, segons s’indica a la clàusula
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Art. 9. - Admissió de variants
No s’admetran variants sobre l’execució del contracte.
Art. 10. - Requisits de capacitat, aptitud i solvència dels licitadors
La documentació acreditativa de la capacitat, l’aptitud i la solvència, haurà de ser
presentada únicament pel licitador proposat com a adjudicatari, en el termini previst a la
clàusula 18 del present plec. En el moment de presentar l’oferta s’haurà d’incloure en el
sobre 1 el Document Europeu Únic de Contractacio (DEUC), disponible en el perfil del
contractant de la web municIpial, equivalent a una declaració responsable de que es
reuneixen els requisits de capacitat, aptitud i solvència exigits.
1.- Estan capacitades i són aptes per a contractar les persones físiques o jurídiques, amb
condició d´empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d´obrar i no
estiguin incorregudes en cap dels supòsits d´incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i
tècnica d’acord amb els requisits del present Plec. L´activitat de les esmentades empreses
ha de tenir relació directa amb l´objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius
estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d´una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de
comptar amb l´habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a
la realització de l´activitat o la prestació que constitueix l´objecte del contracte.
Aquest contracte pot esser adjudicat a una unió d´empresaris que es constitueixi
temporalment a aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-la en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats
solidàriament davant l’Administració, i han de nomenar un representant o apoderat únic.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions d’aptitud de
l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar.

2.-Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments.
.Solvència Econòmica i Financera.
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels
darrers tres anys conclosos, serà com a mínim de 250.000,-€ per cada lot.
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats y dipositats en el Registre Mercantil, si
l’empresari hi està adscrit, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en que
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.
.Solvència Tècnica o Professional.
a)Experiència en la realització de contractes de la mateixa classe o naturalesa que els de
l’objecte de la present contractació, que s’acreditarà mitjançant la relació dels treballs
efectuats per l’interessat en els curs dels darrers cinc anys. El requisit mínim serà que
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 160.000 € pel
lot 1 de mobiliari i de 120.000,-€ pel segon lot de cuina i bugaderia.
b)Per a l’acreditació d’aquest extrem s’haurà de presentar una relació dels principals serveis
o treballs realitzats que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. La
relació s’haurà d’acompanyar de certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari que l’ha contractat Els certificats o declaracions hauran d’incloure
import, dates, declaració de bona execució dels treballs i destinatari.

El compliment de la solvència econòmica, i financera i tècnica i professional, s’haurà de
declarar en els apartats corresponents del DEUC.
El licitador podrà fer ús de mitjans de solvència de tercers: podrà subcontractar part dels
treballs a executar, i es podrà associar amb altres empreses o particulars, sempre que en
demostri la seva efectiva disposició i havent de quedar acreditat abans de l’adjudicació del
contracte que amb la col·laboració d’aquestes empreses queden completats els requisits
mínims de solvència exigits. En aquest cas cadascuna de les empreses haurà de presentar
el DEUC corresponent. L’Ajuntament exigirà formes de responsabilitat conjunta entre
l’entitat adjudicatària i les altres en l’execució del contracte, fins i tot amb caràcter solidari.
Els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar, s’han de
complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir dins l’adjudicació i
formalització del contracte.

Art. 11. - Responsable del contracte
La persona responsable del contracte serà el tècnic municipal encarregat de l’equipament ,
amb les funcions previstes a l’art. 62 de la LCSP.
CAPÍTOL II. DISPOSICIONS RELATIVES
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

A

LA

LICITACIÓ,

L’ADJUDICACIÓ

I

LA

Art. 12. - Presentació de proposicions: lloc, termini i formalitats
Atès que s’accepta la presentación d’ofertes per mitjans electrònics i es podrá reduir el
termini general de presentación de proposicions en cinc dies ( art. 156 3 c) LCSP), la
documentació per prendre part en aquesta contractació es presentarà dins el termini de 30
dies naturals següents a aquell en que s’enviï l’anunci de la licitació a la Comissió
Europea, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible en el perfil del contractant de la seu
electrònica ubicada en la web municipal http: www.begues.cat Si aquest dia s’escau en
dissabte, o festiu, el termini finalitzarà el dia hàbil següent que s’assenyala en l’anunci de
licitació.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document “Com presentar
una oferta amb sobre Digital” de l’apartat licitació electrònica publicat en el perfil de
contractant. Tanmateix, se n’incorpora com annex I al present plec, un document
indicatiu.
Els custodis dels sobres seran l’administratiu del servei de contractació, el cap de serveis
administratius del Departament de Serveis territorials, i el secretari-interventor i el tècnic
de suport jurídic
En cas de produir-se dificultats tècniques rellevants en el procediment electrònic al llarg del
procés de presentació, recepció i obertura d’ofertes, i sempre que estigui degudament
justificat, l’Ajuntament també podrà disposar la utilització de sistemes alternatius als
indicats en el present plec, incloent la presentació en paper de les ofertes, complint en tot
cas amb totes les garanties legals en relació amb els licitadors i les seves ofertes.
Serà obligatori, als efectes de l‘eventual aplicació de l’exposat al paràgraf anterior, que els
licitadors dins el mateix dia en que hagin presentat l’oferta, comuniquin aquest fet i totes
les seves dades de contacte al servei de contractació de l’Ajuntament, a l’adreça de correu
electrònic ariasms@begues.cat, on també es podran manifestar les dificultats i/o els dubtes
sobre tot el procés electrònic al llarg del procés de la presentació d’ofertes.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes
que hagi subscrit.
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-les.

La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
La presentació de les proposicions suposa l’acceptació incondicionada per part de les
empreses licitadores del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques.

Art. 13. - Documentació de les ofertes
SOBRE NÚM. 1 (DOCUMENTACIÒ GENERAL)
Haurà de contenir la documentació següent:
1. Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), que es troba disponible en
el perfil de contractat d’aquest Ajuntament
En cas de que es tingui la intenció de celebrar subcontractes s’haurà
d’indicar en el DEUC la part de la prestació a subcontractar i la seva
identitat, les dades de contacte i els representats legals del subcontractista
així com justificant de l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec, i que no està incurs en cap
supòsit de prohibició per contractar.
Aquesta informació relativa a la subcontractació no és obligatori facilitar-la
en el moment de la presentació de l’oferta. En qualsevol cas, i com a molt
tard, s’haurà de presentar abans de l’inici del contracte.
En cas d’empreses que concorrin a la licitació conjuntament, han d’aportar
compromís de constituir-se formalment en unió temporal abans de l’inici del
servei, en cas de resultar adjudicatàries, i presentar cadascuna d’elles el
DEUC indicat.
En cas que per a integrar la solvència es recorri a capacitats d’altres
entitats, s’ha d’indicar aquest fet expressament en el DEUC, amb
identificació de les empreses a que es vol recórrer. Cadascuna d’elles haurà
de presentar el DEUC.
2. Declaració responsable conforme no està incursa en cap prohibició de
contractar prevista a l’art. 71 de la LCSP, què es troba disponible en el perfil
del contractant.
3. Les empreses han d’aportar, en el seu cas, una declaració sobre el grup
empresarial a què pertanyen, amb indicació de les empreses que el
componen i al denominació del grup.
La justificació acreditativa dels requisits declarats al DEUC es presentarà
posteriorment per l'empresa en qui recaigui la proposta d’adjudicació. La data
d’expedició dels documents acreditatius corresponents haurà de ser inferior als 6
mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.

En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida en cas que els hi sigui requerida,
sens perjudici d’allò establert a la clàusula 18 del present Plec.
ADVERTÈNCIA: la documentació que conté el sobre num 1 no pot incloure cap informació
que permeti conèixer el contingut del sobre 2 relatiu a la proposició econòmica.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació.
SOBRE NÚM. 2 (PROPOSICIÓ ECONÒMICA
AVALUABLE AMB CRITERIS AUTOMÀTICS)

I

DOCUMENTACIÓ

TÈCNICA

Haurà de contenir:
Les propostes econòmiques i de la resta de criteris avaluables de forma automàtica,
què se subscriuran d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II.
.- Declaració relativa a la presentació d’equivalències.
Declaració del legal representant de l’ofertant en que manifesti que és coneixedor del
concepte “equivalent” ( equivalent: qualitat d’acabats, qualitat dels materials, disseny
similar, prestacions, funcionalitats, instal·lació, manteniment, preu, durada, etc...) i que ha
presentat una fitxa de tots els productes a subministrar amb les dades suficients per
avaluar la seva equivalència amb les característiques i prestacions definides en el projecte.
Aquesta declaració i les fitxes s´hauran de presentar en el sobre 2, junt amb la resta de
l’oferta presentada, i no seran puntuables.
Si la mesa de contractació considera que les fitxes aportades i les seves descripcions, no
son suficients per ser considerat equivalent al descrit en el Projecte, seran eliminades del
procés d’adjudicació.
El responsable del contracte, a més, es reserva la facultat de retornar, en un termini
màxim de 30 dies naturals des de la data de lliurament, aquells productes en els quals les
seves característiques o la seva qualitat no coincideixin amb l’oferta efectuada i amb la
definició del producte que figura en el projecte.
Aquestes dues condicions exposades en els darrers paràgrafs, s´han de posar en evidència
en el plec de condicions administratives.

Art. 14. - Criteris per a la valoració de proposicions
D’acord amb l’establert a l’article 145 de la LCSP, els criteris a tenir en compte a l’hora de
considerar quina és la proposició més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot
seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells.

En tot cas, l’Ajuntament de Begues es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses d’acord amb els criteris
assenyalats, o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’art. 150 de la LCSP.
Pels casos d’incompliment o de compliment defectuós de la prestació que afecti a
característiques de la mateixa que s’hagin tingut en compte per definir els criteris
d’adjudicació, que es qualifiquen com a obligacions contractuals essencials, s’estarà
subjecte al que estableixen l’art. 211 de la LCSP .

14.1. Criteris avaluables de forma automàtica

1. Oferta econòmica :

Fins a 100 punts

màxim 80 punts

Es puntuarà d’acord amb la fórmula següent:
80 x Pressupost de l’oferta més barata de entre les presentades
Pressupost de l’oferta que es puntua

2.-Termini addicional de garantia ofertat. Fins a un màxim 10 punts
A raó de 2 punt per cada any addicional de garantia dels materials subministrats per
damunt dels 2 anys mínims establerts .Com a màxim es valoraran 5 anys d’ampliació
del mínim exigit al plec.

2.-Reducció del termini de subministrament i instal·lació.
punts.

Fins a un

màxim 10

A raó de 2,5 punts per cada setmana de reducció del termini de
subministrament i instal·lació respecte a les 16 setmanes previstes en
els 2 lots del projecte, fins a un màxim de reducció de 4 setmanes.

14.2. CRITERIS DE DESEMPAT EN CAS D'IGUALACIÓ DE PROPOSICIONS.
En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un
empat entre dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que
resulti d’aplicar els següents criteris de desempat:
a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge

de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi
del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
b) Proposicions d’empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que
compleixin els requisits que estableix la normativa esmentada per tenir
aquesta consideració.
c) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
d) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.

e) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.

14.3. Consideració d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats
En relació al preu ofert, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats sempre que el preu per a l’execució del contracte estigui inclòs dintre de
les previsions efectuades per a les subhastes a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament general de contractes de les administracions
públiques.
Així mateix, es considerarà oferta anormalment baixa i s’exclourà el licitador que, en el
tràmit d’audiència que correspongui, evidenciï que ha elaborat la seva oferta amb infracció
dels salaris previstos en el conveni d’aplicació.
En relació a la resta de criteris, es considerarà que l'oferta conté valors anormals o
desproporcionats quan justificadament s’apreciï que la proposició no pot ser complerta en
els termes oferts.
L’article 149.4 de la LCSP estableix que, en tot cas, els òrgans de contractació rebutjaran
les ofertes si comproven que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental,
social, o laboral, nacional o internacional, incloent-hi el compliment dels convenis col·lectius
sectorials.

Art. 15. - Mesa de contractació

Estarà constituïda de la manera següent:
- President: l’Arquitecte municipal (Cap de Serveis técnics), o persona en qui delegui,
- Vocals: Secretari-Interventor, el Tècnic municipal gestor de projectes, o persones en qui
deleguin.
- Secretari de la Mesa: L’Administrativa de l’Àrea de contractació del Dep de Serveis
Territorials
Art. 16. - Obertura de proposicions.
La mesa de contractació, qualificarà la documentació administrativa continguda en el sobre
“1”: el DEUC i la resta de documentació que hagi de contenir. Si s’observessin defectes o
omissions esmenables en aquesta documentació, ho comunicarà als interessats, sense
perjudici de que aquestes circumstàncies es facin públiques a través d'anuncis de l'òrgan de
contractació, concedint-se un termini de tres dies hàbils per que els licitadors els
corregeixin o subsanin davant de la pròpia Mesa.
Posteriorment, la mesa procedirà a l’obertura del sobre núm. 2 conforme disposa l’art.
157.4 de la LCSP, què determina que no cal obertura pública d’aquest sobre si en la licitació
s’utilitzen mitjans electrònics.
Art. 17. - Garanties
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa serà l’equivalent al 5% del preu final ofertat exclòs l’IVA (sense comptar
les possibles pròrrogues). Respondrà dels conceptes assenyalats a l’art. 110 de la LCSP.
Aquesta garantia es podrà prestar en qualsevol de les formes assenyalades a l’art 108 de la
LCSP., si bé quan es faci mitjançant aval, caldrà que aquest tingui el caràcter de solidari i
que les signatures dels avalistes estiguin legitimades per fedatari públic. S’haurà de
constituir a la Caixa municipal dins el termini de DEU DIES HÀBILS, comptadors des del
següent en que el possible adjudicatari hagi rebut el requeriment corresponent.
L’incompliment d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari, donarà lloc a
entendre que el licitador ha retirat la seva oferta , procedint-se a exigirle l’import de tres
per cent del pressupost base de licitació , IVA exclòs , en concepte de penalitat, que s’ha de
fer efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s’ha constituít , sense perjudici
del que estableix la lletra a de l’apartat 2 de l’article 71 ( art. 150.2 de la LCSP )
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia es pot constituir per una o vàries de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida.
Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia s’haurà d’ajustar a la quantia necessària, en el termini de quinze dies
des de que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar la garantia en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la garantia no es reposi o ampliï en
els supòsits esmentats, l’Administració pot resoldre el contracte.

CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Art. 18. -Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva pel
licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa
Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, els serveis
corresponents requeriràn al licitador que hagi presentat la millor oferta, perquè, dins del
termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa següent:
•
•
•
•
•

•

Acreditació de la constitució de la garantia definitiva.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, l’aptitud i de la personalitat
jurídica de l’empresa, i NIF.
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes, i fotocòpia del DNI
Documents originals acreditatius de la solvència econòmica, professional i tècnica,
conforme s’indica la clàusula 10 i es declara en el DEUC presentat en el sobre 1.
Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social i
de l’alta de l’IAE, acreditació de la formació necessària en matèria de riscos laborals;
acreditació dels requisits indicats en cas de tractar-se d’una unió temporal
d’empreses, una empresa vinculada o ser una empresa estrangera, i els documents
acreditatius de la resta de requisits i extrems declarats en el DEUC.
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2 LCSP
Els licitadors inscrits al RELI o al ROLECE no hauran de presentar la documentació
acreditativa de la personalitat jurídica, la capacitat d’obrar per licitar, la
representació, acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
seguretat social i l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, i la classificació. En
aquest cas, hauran de presentar en aquest tràmit certificat vigent d’estar inclòs en el
Registre corresponent.

Cas de no presentar tota la documentació en el termini previst, es procedirà en els termes
assenyalats a l’art. 150.2 LCSP

Art. 19. - Adjudicació
Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula anterior, l’órgan de
contractació procedirà a adjudicar el contracte a la proposició més avantatjosa, mitjançant
l’aplicació dels criteris establerts en aquest plec de condicions, o a declarar deserta la
licitació, motivant en tot cas la seva resolució amb referència als criteris d’adjudicació que
figuren en aquest plec.
L’adjudicació es durà a terme dins el termini de 3 mesos a comptar des de l’obertura de les
preposicions.

Art. 20. - Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP.
En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no es produirà
abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjançant documents administratiu quan sigui requerit i, en qualsevol cas,
en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de l’endemà de la recepció del
requeriment.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del
termini indicat, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat.
En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a que fa referència
l’anterior clàusula.
La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent contracte, en el
perfil de contractant i en el DOUE, en un màxim de 15 dies.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

CAPÌTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Art. 21. - Execució del contracte i responsabilitat del contractista
L’Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista són les que
determinen els arts 192 a 197 i 300 a 304 de la LCSP.
En tot cas el contracte s’executarà amb subjecció a allò que estableix aquest Plec i el plec
de prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que es puguin donar al
contractista per part del Servei tècnic municipal.
És obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, en les
condicions establertes a l’art. 196 de la LCSP.

Art. 22. - Incompliment del contracte

1.- El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà
comportar l’aplicació de
penalitats, que hauran de ser proporcionals a la
gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del
pressupost del contracte.
2.- L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa
imputable a l’adjudicatari
facultarà l’Administració perquè pugui
discrecionalment , ponderant els perjudicis ocasionats pel retard , resoldre el
contracte amb pèrdua de la fiança o aplicació de les penalitats prescrites per les
disposicions vigents
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent
del preu del contracte, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a
resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

3.- Respecte dels altres incompliments, s’estableixen les penalitats següents:

-

D’acord amb l’article 192 de la LCSP,en cas d’incompliment parcial o
defectuós dels terminis d’entrega proposats a l’oferta, s’imposarà una
penalitat del 10% de l’import del contracte, IVA exclòs.

-

Així mateix, , en cas d’incompliment parcial o defectuós del compromís
social assumit formalment mitjançant la seva oferta, s’imposarà la
penalitat del’1% de l’import de la contracte, IVA exclòs.

23. Resolució del contracte

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als
articles 211 i 306 dela LCSP, les següents:
1) No disposar en la data d’inici del contracte dels mitjans
especificats en els plecs que regeixen la present
contractació.
2) La manifesta incapacitat o negligència tècnica provada
amb referència concreta a la prestació del
subministrament.
3) L’abandó en la prestació del subministrament.
4) L’incompliment de qualsevol obligació contractual
essencial.

La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la fiança es
produirà sense perjudici de les indemnitzacions que a favor
d’una o altra part fossin procedents.

Art. 24. - Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte
Art. 25. - Règim de pagament
L’abonament al contractista de l’import dels subministraments es realitzarà ,
prèvia presentació per part de l’adjudicatari de les factures corresponents, les
quals un cop conformades pel Servei Tècnic Municipal i la Regidoria
competent, seran aprovades per la Corporació i abonades al contractista en el
termini màxim de 30 dies des de la data de la factura
Les factures s’hauran d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.
S’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa
l’article 5 de la Llei 25/2013. La plataforma e.FACT és el punt general
d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament de Begues. Als efectes
de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora és L01080207,
l’òrgan gestor és L01080207 i l’oficina comptable és L01080207.

Art. 26. - Termini de garantia del contracte
1. No es fixa termini especial de garantia, atès que aquest
termini acabarà amb l’execució del contracte. En finalitzar
aquest es retornarà al contractista la fiança constituïda en la
forma prevista en l’article 111 de la LCSP.

Art. 27 . Cessió i subcontractació
El contractista solament podrà cedir vàlidament els drets i obligacions que
neixin del contracte, mitjançant l’autorització prèvia i expressa de
l’Ajuntament de Begues i de conformitat amb els requisits assenyalats a
l’article 214.2 de la LCSP.
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials
del contracte fins a un màxim d’un 40% del valor del subministrament
--------------------------------Begues, en la data de la signatura electrónica
El tècnic de suport jurídic

Francesc Almansa Díez

ANNEX I
DIRECTRIUS GENERALS SOBRE DIGITAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ
ELECTRÒNICS
SOBRE DIGITAL
Un cop accedeixin a l’eina del Sobre Digital que es localitza en el perfil del
contractant ubicat en la seu electrònica de la web municipal, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari
d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el
formulari d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per
enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digita, han
de ser les mateixes que les que designin en la seva Declaració responsable
per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu
de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat
els documents que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de
l’oferta, la qual no es considera presentada fins que no ha estat registrada,
amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de l’eina. A partir del moment
en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus
informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina sigui la
documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En
cas que es tracti de documents imprescindibles per conèixer o valorar
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS
La tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i
comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans
electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM. A aquests efectes,

s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que
les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un
cop rebuts el correu o correus electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat
també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la notificació corresponent
s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones designades
hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En
l’espai virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Les empreses que, activin l’oferta amb l’eina de Sobre Digital s’inscriuran a
la licitació automàticament. Aquesta subscripció permetrà rebre avís de
manera immediata a les adreces electròniques de les persones subscrites de
qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
------------------------

SOBRE 2
ANNEX II
PROPOSICIÓ ECONOMICA I RESTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES
AUTOMATICAMENT
.
"(Noms
i
cognoms)..........................................................................................
amb NIF
Numero........................., en nom propi (o en representació de
l'empresa..................................................., amb CIF. número ..............
. amb domicili a
....................................................carrer..............................................
...................)
MANIFESTO:
Que, assabentat/ada dels plecs administratius i de prescripcions tècniques
particulars que han de regir l'adjudicació i el contracte de subministre de
mobiliari pel centre d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a la
gent gran
de l'Ajuntament de Begues, els accepta en la seva integritat,
reuneix els requisits per prendre part en aquesta licitació i es compromet,
en cas de resultar-ne Adjudicatari, a la seva execució durant tota la vigència
del contracte amb plena subjecció al plec de clàusules administratives i
tècniques particulars, oferint el següent amb les propostes i documents que
s’estableixein a la clàusula 14.1. Criteris avaluables de forma automàtica

Oferta econòmica general
Termini addicional de garantia ofertat
Reducció del termini de subministrament i instal.lació

.- Declaració relativa a la presentació d’equivalències.

C/Puríssima, 22 08035 BARCELONA
Telf. 93 433 58 35
e-mail: administracion@kausabcn.com
web: www.kausa.es

PROPOSICIÓ ECONOMICA I RESTA DE CRITERIS
QUANTIFICABLES AUTOMATICAMENT – ANNEX II
" Albert Núñez Vives amb NIF número 43.413.363-N en representació de l'empresa
Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Hàbitat, S.L. - KAUSA, amb CIF. Número
B62865472 amb domicili a Barcelona carrer Puríssima, 22 – CP 08035.

MANIFESTO:
Que, assabentat dels plecs administratius i de prescripcions tècniques particulars que
han de regir l'adjudicació i el contracte de subministrament de mobiliari pel centre
d’atenció diürna i dues unitats de convivència per a la gent gran de l'Ajuntament de
Begues, els accepta en la seva integritat, reuneix els requisits per prendre part en
aquesta licitació i es compromet, en cas de resultar-ne adjudicatari, a la seva execució
durant tota la vigència del contracte amb plena subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques particulars, oferint el següent amb les propostes i
documents que s’estableixin a la clàusula 14.1. Criteris avaluables de forma
automàtica

Oferta econòmica general: 136.042,52 € + I.V.A.

// 164.611,45 € (I.V.A.) inclòs

Termini addicional de garantia ofertat: 5 ANYS
Reducció del termini de subministrament i instal·lació: 4 SETMANES

Barcelona, 10 de maig de 2021
Albert Núñez Vives
Gerent – Administrador Únic
Firmado digitalmente
43413363N
por 43413363N ALBERTO
ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ (R: B62865472)
Fecha: 2021.05.04
(R: B62865472) 18:30:16 +02'00'

1
INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L’HÀBITAT S.L.
NIF B-62865472

C/Puríssima, 22 08035 BARCELONA
Telf. 93 433 58 35
e-mail: administracion@kausabcn.com
web: www.kausa.es

Declaració relativa a presentació d’equivalències
" Albert Núñez Vives amb NIF número 43.413.363-N en representació de l'empresa
Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Hàbitat, S.L. - KAUSA, amb CIF. Número
B62865472 amb domicili a Barcelona carrer Puríssima, 22 – CP 08035.

MANIFESTO:
Que tots els articles oferts son els mateixos sol·licitats als plecs. Els articles de
fabricació a mida (Tocador MM1 / Moble de podologia MM2) son de les mateixes
característiques, acabats i colors ja que es fabricaran completament a mida segons
prescripcions tècniques i direcció facultativa. La resta d’articles son dels mateixos
fabricants i mateixos models que els proposats al plec de prescripcions tècniques.
Adjunto llistat de tots els articles oferts per KAUSA:

T
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TN
ES
T6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
CE
LL1
LL1
CP
BR
IN

DESCRIPCIÓ

UT

Taula menjador 90x90x78
Taula centre 100x50x47
Taula centre 55x55x47
Taula reunions 240x80x74
Taula administració 160x80x74
Taula per Ordinadors
Tauleta nit
Escriptori NOOR amb calaix
Taula exterior
Butaca espera UNNA baixa amb reposa braços
Butaca sales d'estar UNNA alta amb reposa
braços oreller i reclinable
Butaca sala d'estar MADISON RA alta amb
reposa braços
Butaca saleta MADISON RM mitja amb reposa
braços
Cadira menjadors MADISON RB baixa amb
reposa braços
Butaca habitació MADISON RA amb regulació a
gas i respatller alt
Cadira apilable BIO L entapissada
Cadira giratòria amb rodes BIO CHAIR
entapissada
Cadira perruqueria ELMA base star hidràulica
Cadira exterior TOLEDO AIRE
Llit articulat TECNO CLINIC 4 carro elevador
Llit articulat TECNO CLINIC 4 pota regulable
Capçal i peus 100x60 NOOR
Baranes per llit
Incorporador cromat

18
14
10
1
1
1
30
26
16
8

MARCA
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
FORMA 5
FORMA 5
TOBISA
SENIOR CARE
SENIOR CARE
ISIMAR
SENIOR CARE

MODEL
HIEDRA
INSULA
INSULA
F25
F25
MIDI
NOOR
NOOR
FARGO
UNNA

32 SENIOR CARE

UNNA

12 SENIOR CARE

MADISON

30 SENIOR CARE

MADISON

72 SENIOR CARE

MADISON

12 SENIOR CARE

MADISON

43 ENEA

BIO

2
3
58
6
24
30
10
10

ENEA

BIO

PAHI
RESOL
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE

ELMA
TOLEDO AIRE
TECNO CLINIC
TECNO CLINIC
NOOR
TECNO CLINIC
TECNO CLINIC
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T
SP
TA
LL1
LL1
AR
BU
A74
A200
A1
P1
A1
PT
ES

DESCRIPCIÓ
Suport potencia i porta sèrum
Taula auxiliar elevable MULTI
Matalàs sanitari VISCO CLINIC
Coixí de viscoelàstica
Armari habitacions 900x200x55 NOOR
Buc 3 calaixos FORMA5
Armari 90x42,5x74h cm FORMA5
Armari 90x42,5x196h cm FORMA5
Guixetes personal
Moble per TV
Mobles per Separació d'espais
Prestatgeria 200x40x200cm
Prestatge NOOR

UT
10
10
30
30
30
2
6
2
1
6
16
12
30

MM1 Tocador

1

MM2 Moble podologia

1

MODEL
TECNO CLINIC
MULTI
VISCO CLINIC
VISCO
NOOR
BUC
ARMARI
ARMARI
GUIXETA
COTTON
COTTON
MET DIAF
NOOR
A MIDA
A MIDA

AS
CA
DP
MI
BR
ES
BC
CRR
MF

Assecador
Carret auxiliar perruqueria
Desinfectador
Mirall Superfície: 16 m²
Barra de fusta gimnàs
Espatlleres
Bicicleta estàtica amb respatller
Carro màrfegues
Màrfegues

GP

Grua bipedestració POWERLIFT UP 1

1

TECNIMOEM

GT

Grua transferència POWERLIFT 175

1

TECNIMOEM

LL
TB

Llitera elèctrica
Tamboret
Cortina separadora de llits de mides 300x210
h.
Cortina habitacions Protecció solar formada per
CORTINA CLASSICA de 220x220cm,
Screens Protecció solar formada per SCREEN
300x200cm,
Screens Protecció solar formada per SCREEN
100x300cm,
Screens Protecció solar formada per SCREEN
300x300cm,
Paperera
Porta escombretes
Dispensador sabó
Dispensador paper
Elevador WC 10 cm
Cadira dutxa i WC
Paraigüer
Cendrer-paperera
Rellotge rodó
Banc vestidors

1
2

QUIRUMED
QUIRUMED

SND 2000
HAPPY
DESINFECT
A MIDA
PINA FIX
TEKA
VR21
CARRO
COLCHONETA
POWERLIFT UP
1
POWERLIFT
175
EASY PLUS
359-TSR-NE

4

SAXUN

FRUNZIDA

CS
CS
CS1
CS2
CS3
PP
PE
DS
DP
EL
CD
PG
CP
CP
BV

1
2
1
1
4
2
2
1
20

MARCA
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
SENIOR CARE
FORMA 5
FORMA 5
FORMA 5
TAGAR
TOBISA
TOBISA
GAPSA
SENIOR CARE
CARPINTERIA SANT
JAIME
CARPINTERIA SANT
JAIME
HPRO
HPRO
HPRO
SOLUGLASS
DINAMICA BALLET
ESTEBAN
NORDIKTRACK
O'LIVE
O'LIVE

26 TBB

CLASSICA

6

TRIBAS

SCREEN 3%

1

TRIBAS

SCREEN 3%

2

TRIBAS

SCREEN 3%

MEDICLINICS
MEDICLINICS
MEDICLINICS
MEDICLINICS
ETAC
ETAC
MOBLES 114
MOBLES 114
PLANNING
TAGAR

PP1321CS
ES0968CS
DJ0031CS
DT2106CS
HILOO
CLEAN
RIGA INOX
RIGA INOX
TIME
TCB

38
33
7
7
12
3
1
6
6
2
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T
CL
CF

DESCRIPCIÓ

UT

MARCA
ARCAS
OLLE
1
1 ARCAS OLLE
PLANNING
1
SISPLAMO

Armari clauer
Caixa forta

VT

Vitrina anuncis

CP
JC

Emmarcat
Taula d'hort
Jardinera circular

15
10 MANO A MANO
15 HOBBYFLOWER

JR

Jardinera rectangular

14 HOBBYFLOWER

IL1
TR

Plantes interior 1,5 metres
Llum de peu
Retirada d'embalatges.

40
8 VIBIA
1 KAUSA

MODEL
QUIPPO
S602L
765/V6
F61001
BASIC 50X40
BASIC
110X40X40
WARM 4906
A MIDA
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