ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
(expedient 2019036165).
1. Entitat adjudicadora.
a) Organisme: Ajuntament de Girona.
b) Número d’identificació: 1707920002
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria de Cultura, Dinamització del Territori i
Joventut
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019036165
2. Obtenció de la documentació i informació.
a)
Entitat: Ajuntament de Girona.
b)
Domicili: Plaça del Vi, 1
c)
Localitat i codi postal: Girona CP: 17004
d)
Codi NUTS: ES512
e)
Telèfon: 972 222 229
f)
Adreça electrònica: museuhistoria@ajgirona.cat
g)
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/girona/customProf
h)

Data límit d'obtenció de documents i informació: El darrer dia de presentació
d’ofertes.
Horari d’atenció: de dilluns a divendres 9h a 14h.

3. Objecte del contracte.
a)
Descripció de l'objecte: contractació mixta del servei de manteniment del circuit
tancat de TV i del sistema de videogravació del Museu d’Història de Girona, així com
el subministrament dels recanvis de manteniment i la substitució d’equipament
irreparable i/o obsolet.
b)
Admissió de pròrroga: Sí.
c)
Divisió en lots i número de lots/ d'unitats: No procedeix.
d)
Lloc d'execució: Girona.
e)
Termini d'execució: Dos anys.
f)
Codi CPV: 32235000-9 Sistema vigilància en circuit tancat
g)
Codi NUTS: ES512
4. Tramitació i procediment.
a)
Tipus d’expedient: Serveis.
b)
Tramitació: Ordinària.
c)
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat
d)
S’aplica un acord marc: No.
e)
S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació.
a)
El pressupost base de licitació és de deu mil nou-cents setanta-un euros i vuitantaquatre cèntims (10.971,84€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en nou mil
seixanta-set euros i seixanta-quatre cèntims (9.067,64€) de pressupost net, més mil
nou-cents quatre euros i vint cèntims (1.904,20€) en concepte d'IVA calculat al tipus
del 21%.
b)
Valor estimat del contracte: El valor estimat del contracte, incloses les prorrogues i
possibles variacions, és de dinou mil nou-cents quaranta-vuit euros i vuitanta cèntims
(19.948,80€), IVA exclòs.

6. Admissió de variants.
No
7. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
8. Requisits específics del contractista.
a)
Classificació: No.
b)
Solvència: No.
9. Criteris d’adjudicació.
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu.
S’aplicaran els següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats
per ordre decreixent segons la ponderació atorgada.
A.1. Oferta econòmica del servei (màxim 45 punts)
Baixa oferta en la proposta econòmica sobre el preu de licitació (2 anys). La puntuació es
calcularà d’acord amb:
Puntuació oferta del servei = (45*oferta més econòmica) / oferta que es valora.
Per oferta econòmica s’entén la quantitat que s’ofereix com a proposta de preu pels 2
anys de licitació de servei, IVA exclòs.
En el que es refereix a l’oferta econòmica del servei (criteri de valoració a.1) es
considerarà ofert anormal o desproporcionada quan el preu ofertat pel licitador sigui
desproporcionat d’acord amb el criteri previst a l’article 85 del RGLCAP.
A.2. Subministrament de recanvis de manteniment (màxim 50 punts)
Percentatge de descompte sobre el material de recanvi. Es tindrà en compte el
percentatge de descompte sobre el que s’ha considerat el material de recanvi principal
d’aquest manteniment. Aquell material que no aparegui a l’inventari d’equipament CTTV,
s’haurà de facturar prenent com a referència el Preu de Venta al Públic, aplicant-li el
mateix descompte presentat en la oferta. El preu del material subministrat inclou el seu
muntatge i instal·lació.
Per tant:
D serà el % de descompte sobre el preu del següent material:
Material
Càmera
Videogravador
Sai
Monitors TV 21.5”
Teclat amb joystick

Preu unitari sense IVA (€)
425,00€
640,00€
600,00€
490,00€
420,00€

% descompte (D)

Les característiques d’aquest material s’especifiquen en l’annex del Plec de Condicions
Tècniques.
Puntuació descompte material = (50*DP que es valora) / DP més avantatjosa)

A.3. Capacitat tècnica, organització i experiència de l’empresa posada a disposició
d’aquest contracte (màxim 5 punts)
La puntuació màxima (5 punts) es donarà per aquelles empreses que certifiquin que el
personal que posarà a disposició d’aquest contracte disposa d’una experiència en serveis
similars de 10 o més anys. Només es valoraran anys sencers. Aquests anys podran ser la
suma dels realitzats en diferents contractes.
Es valorarà només quan aquesta experiència sigui en instal·lacions similars, entenent
com a similars instal·lacions de circuits tancats de televisió amb videogravació en museus
o equipaments similars
Les empreses hauran d’acreditar l’experiència, presentant un certificat de l’empresa o
administració contractant, així com d’un esquema i descripció de la instal·lació on es
constati que aquesta és similar a la licitada. Aquesta acreditació haurà d’anar
acompanyada d’una relació del personal que la va portar a terme, que coincidirà amb el
proposat per portar a terme aquest contracte.
La puntuació es calcularà d’acord amb la següent fórmula:
Puntuació capacitat tècnica = 1* anys experiència
Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel
licitador pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que
s’atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de
l’enviament de la comunicació.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat
una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris
de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni d’aplicació.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
Veure plec de prescripcions tècniques.
11. Presentació de les ofertes.
a)
Data límit de presentació: El termini per a la presentació d’ofertes és de 10 dies hàbils
a comptar des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del
contractant.
b)
Documentació que cal presentar: La que s’estableix en el punt c) següent.
c)
Presentació d’ofertes:
Les ofertes es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html .
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, a través de la seu
electrònica de l’Ajuntament, utilitzant el model d’instància general i dirigida a l’Àrea o
servei que s’indica al principi d’aquest plec, la següent documentació:
- la declaració responsable que figura en l’annex 1 o 2 del PCAP degudament
emplenada i signada pel representant de l’empresa.

- l’oferta segons el model que figura en l’annex 3 del PCAP.
L’oferta ha d’estar protegida contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no es
presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la,
l’oferta serà exclosa.
Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que conté la
seva oferta immediatament finalitzat el termini de presentació d’ofertes i fins a les 12
de la nit del tercer dia hàbil següent a través de la seu electrònica, utilitzant el model
d’instància general dirigida a l’Àrea o servei a la que fa referència aquest plec i a la
licitació a la que es refereix:
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1582.html

Si l’empresa licitadora envia la contrasenya abans de que hagi finalitzat el termini de
presentació d'ofertes o després del termini indicat (les 12 h de la nit del tercer dia hàbil
després de finalitzat el termini de presentació d'ofertes), la seva oferta quedarà exclosa
de la licitació.
12. Recurs
Veure clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars.
13. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea.
Aquest contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea.
El regidor delegat de Cultura, Dinamització del Territori i Joventut
Carles Ribas i Gironès

