Procediment Genèric Secretaria
68/2022/SQSCR
ANUNCI
En data 13 de juliol de 2022, mitjançant decret d’alcaldia núm. 202203188 dictat per
avocació de la competència delegada en la Junta de Govern Local, s’ha acordat
convocar la licitació, per procediment obert, del contracte de serveis de disseny,
lloguer, instal·lació, manteniment i desmuntatge de la decoració lumínica nadalenca de
Sant Quirze del Vallès.
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Número d’identificació: 823840003.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: La pròpia d’un Ens Local.
Número d'expedient: 68/2022/SQSCR

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Domicili: Plaça de la Vila, núm. 1
Localitat i codi postal: Sant Quirze del Vallès CP: 08192.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937216800.
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/SQV/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a fins 6 dies abans de la data
límit fixada per a la recepció d’ofertes.
Adreça electrònica: secretaria@santquirzevalles.cat
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h.
En setmana santa, estiu i Nadal consultar horaris especials.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: disseny, lloguer, transport, instal·lació, manteniment i
desmuntatge de l’enllumenat de Nadal en les ubicacions definides per l’Ajuntament al
plec de prescripcions tècniques.
b) Durada del contracte: 1 any
c) Admissió de pròrroga: Sí (3 d’un any)
d) Divisió en lots: No.
e) Lloc d'execució: Sant Quirze del Vallès.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
45316100-6 Instal·lació d’equip d’enllumenat exterior
h) Codi NUTS: ES511.

Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 14163145435224200723 , ha estat generat amb
l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus de contracte: Mixt (subministrament i serveis)
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)
b)

Valor estimat del contracte: 198.347,12 €
Pressupost de licitació: 60.000,00 € (IVA inclòs)

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Garantia Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA.
Si s’aprecia que l’oferta és anormal es prestarà una garantia complementària d’un 5%
de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
Solvència:
a) Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica dels licitadors haurà de complir obligatòriament els
següents criteris:
-

El volum anual de negocis del licitador en l’àmbit d’aquest contracte, referit
a l’any del major volum de negoci dels tres últims anys conclosos a la data
de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o
d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un import igual o superior a
100.000,00 €.

-

Patrimoni net al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals igual o superior al
capital social subscrit.

-

Disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil per responsabilitat civil i
riscos professionals per un import mínim assegurat de 300.000,00 €.

b) Solvència tècnica i professional:
La solvència tècnica o professional mínima que han de complir els licitadors
s’acreditarà, quan sigui requerit pels serveis dependents de l’òrgan de
contractació, pels mitjans següents:
-

Principals treballs realitzats d’igual o
constitueixen l’objecte del contracte, com
L’import anual acumulat referit a l’any de
haurà de ser igual o superior al pressupost
(IVA inclòs).

similar naturalesa als que
a màxim dels darrers 3 anys.
major execució dels 3 indicats
de licitació, és a dir 60.000,00 €

En el cas d’empreses de nova creació, entenent com a tal la que tingui una antiguitat
inferior a 5 anys, la solvència tècnica s’acreditarà aportant la documentació següent:
-

Declaració que indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic de què es disposa
per a l’execució dels treballs o prestacions, a la qual s’haurà d’adjuntar la
documentació acreditativa pertinent quan li requereixin els serveis dependents de
l’òrgan de contractació.

-

Relació del personal tècnic que participarà en l’execució del contracte per tal
d’assegurar la correcta execució de cadascuna de les prestacions del contracte
que es detallen en el plec de prescripcions tècniques.

Classificació:
Al tractar-se d’un contracte mixt de subministrament i serveis, no és exigible la
classificació empresarial.
Documents i requisits exigibles als licitadors:
L’empresa adjudicatària haurà d’estar registrada com a empresa instal·ladora
d’electricitat.
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació són els que s’especifiquen a la clàusula 30 del PCAP:
Ordre Descripció

Puntuació
màxima

V

1

Millora econòmica

35

O

2

Nombre d’elements

20

O

3

Arbres artificials de Nadal

20

O

4

Proposta tècnica

25

D

O = Objectiva / D = Discrecional

-10 Condicions especials d’execució del contracte:
Les establertes a la clàusula 39 del PCAP.
-11 Presentació de les ofertes
a)
b)
c)
d)
e)

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals.
Data límit de presentació: 29/07/2022
Hora: 14:00 h
Documentació que cal presentar: la que s’especifica a la clàusula 28 del PCAP.
Presentació d’ofertes: presentació electrònica.
Les proposicions es presentaran únicament mitjançant la Plataforma electrònica
Vortal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytosantquirz
edelvalles.
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí

-12 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
b) Lloc: plataforma electrònica
c) Data: 01/08/2022
d) Hora: 10:00 h
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a
partir de la data de l’obertura de les proposicions
-13 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-15 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article
44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que
estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP,
per entendre que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o
alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el
Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i d’organització
del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de
recursos administratius ordinaris.
Sant Quirze del Vallès, a la data de la signatura.

