Exp.: 2019/009945

Codi: C121 E U
Ref.: JMG

EDICTE

De l'Ajuntament de Roses pel qual es fa pública la licitació d'un contracte mixt de
subministrament i serveis (exp. 2019/009945)

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Ajuntament de Roses.
b) Número d’identificació: 1715230008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Roses
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 2019/009945

2. Obtenció de la documentació i informació

a) Entitat: Ajuntament de Roses.
b) Domicili: Plaça Catalunya 12
c) Localitat i codi postal: Roses CP: 17480.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972252400.
f) Adreça electrònica: contractacio@roses.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://www.seu-e.cat/web/roses.
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:Els interessats podran efectuar qualsevol
pregunta o consulta formal posada a la seva disposició en el Perfil del contractant, dins del
termini de vuit (8) dies naturals a comptar des de la publicació dels plecs en el Perfil del
contractant.
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Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14.00 hores

3. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte: subministrament i serveis de la Museografia de l’espai expositiu
Paco Falcó, pesca, immersió i patrimoni a la Ciutadella de Roses
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots:No
d) Lloc d'execució: Roses
e) Termini d'execució: 3 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codis CPV: 39154000-6
h) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert amb procediment simplificat
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.

5. Pressupost de licitació

a) Valor estimat del contracte: 49.561,00 € euros sense IVA.
b) Import total IVA inclòs: 59.968,81€
c) import total IVA exclòs: 49.561,00 €
d) IVA suportat: 21%

6. Admissió de variants: No

7. Garanties
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Provisional: No s’exigeix
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

8. Requisits específics del contractista

a) Classificació empresarial: No s’estableix

b) Solvència:

Solvència econòmica i financera:

Tenir un volum global de negocis per import mínim de 60.000 €, en el compte de pèrdues i
guanys en qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el Registre
Mercantil o oficial que correspongui.

Solvència tècnica i professional:

Els licitadors hauran d’acreditar que l’import anual acumulat de l’any de major execució, dins
dels últims 3 anys, sigui igual o superior a 50.000 € en l’execució de subministraments amb
instal·lacions similars.

9. Criteris d’adjudicació:

Diversos criteris d’adjudicació:

A. Criteris avaluables de forma automàtica, fins a un màxim de 100 punts

1. Proposició econòmica més avantatjosa, fins a un màxim de 60 punts
2. Ampliació del termini de garantia, fins a un màxim de 10 punts.
3. Oferta d’adscripció de mitjans a l’execució del contracte, fins a un màxim de 10 punts.
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4. Oferta de Base de dades de les peces exposades: 10 punts
5. Proposta de millora de l’aplicació museogràfica: 10 punts

10. Condicions especials per l’execució del contracte

En l’execució del contracte s’estableixen com obligacions especials contractuals les següents:

1. De caràcter social: Pagament del preu a les empreses subcontractades
- El pagament per part de l'adjudicatari de les factures dels seus subcontractistes i / o
proveïdors derivades de l'execució del subministrament objecte del present Plec, haurà de ferse en el termini previst en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures
de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
Així mateix, i d'acord amb el que s'estableix en el contracte, l'empresa contractista haurà de
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzat el subministrament.
L’òrgan de contractació o/i el responsable del contracte, podrà sol·licitar a l’empresa
adjudicatària durant tot el termini d’execució del contracte la documentació acreditativa del
compliment de les condicions especials d’execució definides en la present clàusula.

2. De caràcter mediambiental
- Fer una correcta gestió ambiental del subministrament, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics sobre
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin
adients a l’objecte del contracte).
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions
especials d’execució definides en la present clàusula.

3. Obligacions contractuals essencials
- El compliment de les millores i de mitjans per a l’execució del contracte, que formin part de
l’oferta del contractista i que s’hagin sigut valorades per a l’adjudicació del contracte.
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11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

12. ACP aplicable al contracte: No

13. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del dia següent al de la publicació
de l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l'Ajuntament.

b) Documentació que cal presentar: Sobre Digital : sobre únic

c) Forma de presentació:

Els licitadors prepararan la documentació requerida i la presentaran mitjançant l’eina de Sobre
Digital disponible a l’adreça web del Perfil del contractant de l’Ajuntament: www.seue.cat/web/roses.

14. Obertura de proposicions

a) Entitat: Ajuntament de Roses.
b) Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament (Plaça Catalunya, 12- 17480 Roses-)
c) Data: La data es publicarà al Perfil del Contractant.
d) Hora: 12:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.

15. Despeses d'anuncis

La licitació d'aquest contracte no compta amb despeses de publicació.

16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
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En qualsevol de les 2 llengües oficials de Catalunya, català o castellà.

17. Recurs

a) Recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes.
b) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos.

18 .Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No

Roses , a la data de la signatura electrònica
Document signat electrònicament

