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A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució inici expedient de
contractació
Adreces
electròniques
perfil
del
contractant (Inserit en la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya)
Petició informació complementària,
dubtes, preguntes

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern
Àrea de Seguretat i Espai Públic

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calong
eisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes”

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte: És l’objecte del contracte l’adquisició de dos tallagespes de tall
frontal per a la brigada municipal de jardiners de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que
disposin de les prescripcions tècniques que figuren al Plec de Prescripcions Tècniques.
Justificació de la necessitat de la contractació:
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats: La brigada de jardiners de l’Ajuntament té,
entre les seves tasques, la del manteniment de les zones verdes del municipi. Per una
correcta i eficient execució d’aquesta tasca, i donada la gran extensió d’alguna d’aquestes
zones es requereix un tipus de maquinària que faciliti aquests treballs, el que comportarà una
reducció en el termini de la seva execució. Aquesta maquinària revertirà en un minimització del
temps emprat pel personal en aquest tipus de tasques, en augmentar-se considerablement
l’eficàcia i velocitat d’execució dels treballs. En l’actualitat aquestes grans superfícies es
seguen amb maquinària segadora manual, el que comporta que s’inverteixi molt de temps, fet
que pot dificultar que la gespa es segui amb la periodicitat adequada. Aquesta circumstància
pot repercutir en la imatge pel municipi, en especial, en les seves zones més concorregudes i
turístiques.
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les: L’objecte del contracte, amb les
característiques tècniques que el conformen, és l’idoni per a satisfer aquestes necessitats,
donat que compleix amb els requisits mínims per tal de que el rendiment del bé sigui l’adequat
pel tipus de treballs en què s’ocuparà. Atès el volum de treball es requereix l’adquisició de dos
segadores amb aquestes característiques.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots

SI
NO

Justificació de la causa triada: No procedeix el fraccionament del contracte en lots atès que
es tracta del subministrament de dues úniques unitats d’un mateix tipus de producte amb el
mateix sistema de funcionament i característiques.
B.3. CODI CPV

16311000
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C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

Ordinària
NO
Obert simplificat abreujat
SI
NO

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del
Preus unitaris
preu
Justificació del preu del contracte: El preu de les segadores s’ha determinat en relació al
preu de mercat de diversos productes de les característiques requerides.
D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

El valor estimat del contracte és de 28.925,62 €
(14.462,81 € x 2 unitats)
El preu de cada segadora conté els costos
directes i indirectes així com tots els costos
derivats de la seva matriculació i entrega.

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
ANY
VE prestació
VE eventuals VE eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
2019
28.925,62 €
----------28.925,62 €
TOTAL

28.925,62 €

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

28.925,62 €
El pressupost base de licitació del present
contracte és de 35.000,00 € (28.925,62 +
6.074,38 € IVA)

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS
Any
Partida
Import net
%IVA
2019
72
1532 28.925,62 €
21
62300 1

Import IVA
6.074,38 €

Import total
35.000,00 €

Import total

6.074,38 €

35.000,00 €

28.925,62 €

D.4. Preus unitaris licitació: El preu de la licitació és a tant alçat, tot i que el sistema de
determinació del preu és a preus unitaris.
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D.5. Partida pressupostària primera o 72 1532 62300 1 (Equipament unitat d’espai
única anualitat:
públic)
D.6. Forma de pagament: El contractista haurà de presentar la factura electrònica
corresponent al subministrament efectuat i per l’import de l’adjudicació, en un termini de 30
dies posteriors a la signatura de l’acta de recepció.
La factura que presenti l’adjudicatari haurà d’ajustar-se a allò previst en el Reial Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les
obligacions de facturació, així com allò previst a les Bases d’execució del pressupost de
l’Ajuntament segons les quals, a la factura cal identificar:




Àrea o servei gestor que ha efectuat l’encàrrec.
Codi de l’expedient de contractació.
Si el subministrament ha estat contractat a preus unitaris, caldrà desglossar-ne
degudament a la factura el número d’unitats i els preus corresponents

D.7.
Pagaments
a
compte
operacions preparatòries

per NO

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS
Durada del contracte

El termini de lliurament dels dos tallagespes serà
de 30 dies naturals a comptar des de la data de
signatura per part de l’adjudicatari de l’acceptació
de la resolució d’adjudicació.

Justificació de la durada del contracte: Aquest termini de 30 dies naturals, s’estima adient i
adequat per tal de que l’empresa adjudicatària pugui subministrar les dos segadores objecte de
la licitació al lloc pactat, atès que s’ha de procedir a la seva matriculació i aquestes s’han de
trobar en condicions per circular al moment de la seva entrega.

F. VARIANTS
Admissió de variants

NO

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
Exposició expedient

Al Perfil de contractant

Publicitat de la licitació

Al Perfil del contractant

Publicitat
contracte

de

la

formalització

del Al Perfil del contractant
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H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
No s’exigeix
I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les
personal, i que són confidencials:
No es preveuen

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SUBMINISTRAMENTS
S’eximeix l’acreditació d la solvència en tractar-se d’un contracte de valor estimat igual
o superior a 35.000 €?: SI
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
Volum de la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Haver realitzat subministraments de productes anàlegs als que formen l’objecte de la present
licitació, durant els últims tres anys amb empreses públiques o privades relacionats amb
l’objecte del contracte, l’import dels quals sigui com a mínim del valor anual del contracte.
Per a empreses de nova creació serà necessari que s’indiqui que disposa del personal
adequat per a l’execució del contracte.
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució: NO
Justificació de la solvència:
Econòmica: Es tria el volum de negocis de conformitat a l’article 87.1 a) de la LCSP. Es
considera suficient en tant que s’ha d’acreditar el volum de negoci de l’adjudicatari.
Tècnica: S’utilitza l’experiència, a fi de salvaguardar el coneixement i practica en aquest tipus
de subministraments. Respecte a les empreses de nova creació es considera més adient
tenir en compte la capacitat del personal que s’ocuparà d’executar el subministrament.

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del
contracte:
No s’exigeix.

K. GARANTIES
Provisional
Definitiva

NO
No s’exigeix. Al tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat no es requerirà la constitució
de garantia definitiva en virtut de l’art. 159.6 f) de
la LCSP.

L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

NO

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació

SI
SI. Si s’utilitza, caldrà donar compliment a les
obligacions recollides a l’article 215 de la LCSP
9/2017 i al PCAP.
Tasques que obligatòriament s’hauran No es fixen
de fer per l’adjudicatari
N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

NO

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE, SUBMINISTRAMENTS
Nom i càrrec

Carles Roselló i Pujol, Cap de l’Àrea de
Seguretat i Espai Públic

P. TERMINI DE GARANTIA SUBMINISTRAMENTS
Termini de garantia tècnica
2 anys a partir de l’entrega dels vehicles
Obligacions durant el termini de garantia: Les derivades dels articles 123 i concordants del
Reial Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei
General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
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Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
Es fixen les següents:



L’incompliment dels principis ètics que figuren al PCAP.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el
seu compliment si té caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del
contracte.

La seva violació d’alguna d’aquestes obligacions serà considerada infracció MOLT GREU i
podrà comportar la resolució del contracte.
Q.2. Condicions especials d’execució:
De les previstes en l’article 202 de la LCSP, per la tipologia del seu objecte, és convenient
l’aplicació de la condició ambiental següent:


L’adjudicatari s’obliga a dipositar els embalatges del producte objecte de
subministrament, en cas d’existir-ne, a la deixalleria municipal. A efectes de garantir el
compliment de dita condició especial d’execució, l’adjudicatari aportarà al responsable
del contracte la documentació acreditativa del seu compliment.

Justificació de les condicions especials d’execució: Atès la naturalesa del bé objecte del
contracte es considera idònia una condició essencial mediambiental en que es minimitzi la
generació de residus o, en cas d’existir-ne, garantir el seu reciclatge selectiu.

R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.

Import sinistre/any: 300.000 €
Sublímit per víctima/sinistre: 150.000 €

R.2. Altres pòlisses

No calen

S. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
1. Oferta econòmica: Fins a 80 punts
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S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti la oferta més econòmica
sempre complint amb els requisits tècnics mínims indicats al PPT.
Als efectes de poder comprovar les especificacions tècniques del producte a
subministrar, els licitadors hauran d’aportar, obligatòriament, la corresponent fitxa
tècnica. La seva no aportació juntament amb la oferta econòmica donarà lloc a
l’exclusió del licitador.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 80

Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bmax= Baixa màxima del preu presentada
Bi= Oferta a valorar

2. Ampliació del termini de garantia tècnica mínim exigida de 2 anys (20 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el major període de garantia
tècnica (en nombre de mesos) tenint el compte que el període mínim exigit és de 24
mesos (2 anys).
A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:

P= (N/Nmax) x 20

P= Puntuació atorgada a cada oferta
Nmax= Ampliació màxima del termini de garantia en mesos de les ofertes
presentades
N= Oferta a valorar
Puntuació dels criteris de valoració 100 PUNTS
automàtica
Puntuació dels criteris de valoració 0 PUNTS
subjectiva
Puntuació de la totalitat de criteris

100 PUNTS
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Justificació dels criteris de valoració:
Els criteris de valoració escollits pretenen obtenir una millora en el cost del subministrament,
així en la qualitat dels productes objecte de la licitació.
Atès que el PPT ja descriu suficientment l’objecte del contracte i les característiques exigides,
s’ha atorgat una puntuació de 80 punts al licitador que ofereixi un preu més competitiu del
producte que repercuteixi en el control de la despesa.
D’altre banda per la distribució de 20 punts s’ha inclòs un criteri de qualitat com l’ ampliació
del termini de garantia amb el que es pretén obtenir un producte de qualitat que disposi d’un
període de garantia superior a l’exigit legalment.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’han escollit aquestes fórmules ja que permeten distribuir la puntuació proporcionalment,
d’una forma clara, proporcional i sense desviacions.

T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades:
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.
b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents.
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
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del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de
les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual
a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament quan hi
ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada
atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

U. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en l’apartat Q.1.

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

No es preveuen

W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la
prestació contractada

NO

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE ÚNIC O PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE
X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha
de reunir la proposició tècnica:
o Fitxa tècnica de les segadores.
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre únic: No es
fixa.
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:
o Certificat de l’asseguradora RC que determini el número de pòlissa, el prenedor de
l’assegurança, el beneficiari de l’import de la cobertura, les cobertures i la seva
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vigència.

Y.CONTACTE AMB MENORS SUBMINISTRAMENTS
Les activitats del servei/subministrament
objecte de licitació impliquen contracte
habitual amb menors

NO

AREA DE SEGURETAT I ESPAI PÚBLIC
El regidor/a,

El cap,

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica

