1. ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI DE
CONTRACTES 9/2017.

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

f)
g)

Òrgan de contractació: Tinent d’Alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça de Sant Roc, 1 (08201 Sabadell)

Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDe
tail&idCap=28279948

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: CULTURA
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Plecs Tècnics (Neus Sánchez) i Plecs
Administratius (Maria Garrido)
Telèfon: 937453150
Fax: ------------Adreça de correu electrònic: cultura@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: serveis
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: ------------Procediment: Obert simplificat sumari
Data d’aprovació de la licitació: 30 d’octubre de 2019
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: ------------Contracte reservat: ( centres especials d’ocupació, empreses d’inserció, altres organitzacions)
NO

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE

a) Descripció de l’objecte: Serveis de muntatge, reparació i millora d’elements
escenogràfics per a la Cavalcada de Reis de l’any 2020.
b) Codi CPV: 50800000-3 Serveis diversos de reparació i manteniment
c) Codi NUTS: ES511
d) Lloc d’execució: Fira Sabadell
5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: NO
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: L’objecte del contracte no es divideix en
lots perquè totes les feines i serveis dels diferents professionals de diversos oficis necessaris
han de respondre conceptualment a un únic projecte . La divisió en diferent lots comportaria
una dificultat important de coordinació i comunicació entres els professionals que afegiria
dificultat a la realització i, per tant, a la correcta execució del contracte.
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: NO
Lots reservats a centres Especials de Treball: -----------Lots reservats a empreses de inserció:-------------Lots reservats a altres organitzacions: -----------

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements: --------Condicions: --------

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
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)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 34.500,00€
Import de licitació (IVA inclòs): 41.745,00€

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: Des de la notificació de l’adjudicació fins el dia 7 de gener de 2020
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: ----------Inici previst: 2 de desembre de 2019
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: NO

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: NO
Justificació exigència en cas de contractes reservats:---------------

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA

a)
a)
b)
c)

Solvència econòmica: ------------Solvència financera i tècnica: ------------Classificació: --------------Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a
una professió determinada: -----------

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a) Veure apartat “V”del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
b) Forma d’avaluació:
Criteris
avaluables
Fórmula
mitjançant
fórmula
Millora econòmica: S’atorgarà la major
P = 85 X (OM/OF)
P: Puntuació obtinguda
puntuació a la licitadora que proposi un
preu més baix que sigui admissible, és a OM: Oferta més baixa
1.
dir que no sigui anormalment baix i que
OF: Oferta del licitador.
no superi el pressupost de licitació.

Ponderació

Fins a 85
punts

2.

c)

Millora tècnica: Aportar sense cost els
generadors elèctrics de 6Kw per cada
element (10 en total) i el servei tècnic
corresponent per al dia 5 de gener de
2020 al llarg del recorregut de la
Cavalcada de Reis.

Cada generador aportat significaran
Fins a 15
1,5 punts

Condicions particulars per l’execució del contracte:

Apartat O Annex 1 Quadre Resum: CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
(Clàusula 18 del PCAP)
1. Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials d’aplicació.
13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

a) Termini de presentació d’ofertes: Del 14 al 27 de novembre de 2019
b) Lloc de presentació presencial:
c) REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL DESPATX LLUCH
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15:00h. Es recomana demanar cita prèvia.
Dimarts i dijous 8:30 a 19:00h.En la franja de 15 a 19h, la cita prèvia és obligatòria.
Excepte període de Nadal ( Dilluns a divendres de 8:30 a 15h).
Adreça del registre: c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell // Telèfon: 010 - 93 745 31 10

d)
e)
f)
g)

S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

Òrgan competent en els procediments de recurs:

-

Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província
de Barcelona.
Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.

b)

c)
d)
e)
f)

Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada:1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Cultura
Telèfon: 937453150
Fax: -----------Adreça de correu electrònic: cultura@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)
b)
c)

Dates i referències al DOUE a publicacions anteriors rellevants: --------Data enviament de l’anunci al DOUE: -------Indicació de si és aplicable l’ACP (Agència de certificació professional):----------

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, a la data de la signatura electrònica
El tinent d’alcaldessa de l’Àrea de
Presidència i Drets Socials
digitalmente por Pol
Pol Gibert Horcas Firmado
Gibert Horcas - DNI
- DNI 47172287T 47172287T (SIG)
Fecha: 2019.11.12 13:17:07
(SIG)
+01'00'

