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1.- Ignacio López Salvador (TCAT) (Secretari), 02/09/2021 10:27

ANUNCI DE LICITACIÓ
De conformitat amb l’acord de Junta de Govern Local de data 30 d’agost de 2021, per
mitjà del present anunci s’efectua la convocatòria de la licitació de la contractació del
subministrament i servei d’instal·lació, muntatge, posada en funcionament,
manteniment i posterior desmuntatge dels elements d’il·luminació ornamental de les
festes de Nadal en règim de lloguer i en propietat, amb les condicions que es detallen
a continuació:
1.
a)
b)
c)

Poder adjudicador
Organisme: Ajuntament de Cassà de la Selva
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Contractació
Número d’expedient: X2021000802

2. Objecte i qualificació
L'objecte del contracte és l'adjudicació L’objecte del present contracte és la
contractació del subministrament, així com dels serveis d’instal·lació, muntatge, posta
en funcionament, manteniment i posterior desmuntatge, dels elements d’il·luminació i
ornamentació nadalenca del municipi de Cassà de la Selva, tant dels elements
subministrats en règim de lloguer com d’elements propietat de l’Ajuntament, d’acord
amb allò previst en el Plec de Prescripcions Tècniques.
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L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és: : 31500000-1 Material d’il·luminació i làmpades elèctriques.
El contracte té caràcter administratiu, i es tipifica com a contracte mixt, d’acord amb
l’article 18 del la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP). Atenent a el valor estimat de les diferents prestacions, es qualifica com a
contracte de subministrament.
3. Tipus de poder adjudicador
a) Tipus: Autoritat local
b) Principal activitat exercida: Serveis públics generals.
4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES512 (Cassà de la Selva)
5. Termini del contracte
S’estableix una durada del contracte de 3 anys amb possibilitat de pròrroga d’un any.
El termini previst per el subministrament dels elements és del dia 1 de novembre de
cada anualitat. En aquesta data tot el material ha d’estar a disposició per fer el
muntatge que ha de finalitzar l’1 de desembre i posteriorment des instal·lat i retirat en
tots els seus elements en les dates que estan definides al PPT.
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6. Tramitació i Procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat, en virtut dels articles 159 i 145 de la LCSP.
7. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte
S’estableix un pressupost base de licitació de 139.200 € IVA inclòs.
El valor estimat del contracte és de 199.520 euros, sense IVA€.
8. Admissibilitat de variants
No s’admeten.
9. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Contractació.
b) Domicili: Rambla Onze de Setembre, 111
c) Localitat: Cassà de la Selva
d) Telèfon: 972 46 00 05
e) Fax: 972 46 43 71
f) Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores
g) Plecs de condicions: perfil de contractant: www.cassa.cat
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10. Recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan de
contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb el que
preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del recurs
contenciós administratiu, d’acord amb allò que preveu la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte, procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició, d’acord amb allò que preveuen la Llei 26/2010, i la Llei 39/2015.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
allò que preveuen la Llei 26/2010 i la Llei 39/2015, o de recurs contenciós
administratius, d’acord amb allò que preveu la Llei 29/1998.
11. Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional
Veure l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
12. Criteris per a
adjudicatària

l’adjudicació

del

contracte

i

selecció

d’empresa

Veure l’apartat I del quadre de característiques del plec de clàusules administratives.
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13. Divisió en lots
Donades les característiques del servei, consistint en el lloguer i instal·lació de llums
de Nadal, l’objecte de la prestació no es divideix en lots ja que la divisió dificultaria la
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, posant en risc la correcta
execució del contracte en implicar la perfecta coordinació de les dues prestacions,
qüestió que podria veure’s dificultada o impossibilitada per l’execució de contractistes
diferents, de conformitat amb l’article 99.3.b de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
14. Condicions especials d’execució del contracte
S’estableix la següent condició especial d’execució del contracte, de caràcter
mediambiental, que també regirà per les empreses subcontractades:
 L’empresa elaborarà un pla de recollida dels residus generats durant l’execució
dels diferents treballs contemplats als plecs, que comprendrà la gestió i el
tractament dels mateixos, mitjançant una correcta classificació i eliminació en
funció de la seva naturalesa.
Aquesta condició s’acreditarà mitjançant declaració d’adhesió a la condició especial
d’execució. En la fase d’execució del contracte, en el moment en que l’òrgan de
contractació ho estimi oportú, es requerirà a l’empresa adjudicatària que aporti la
documentació acreditativa del compliment d’aquest punt.
Aquesta condició especial d’execució es considera una obligació contractual essencial.
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15. Presentació de les ofertes
Veure la clàusula 11 del PCAP.
16. Obertura de les ofertes
Veure la clàusula 14 del PCAP.
17. Termini de presentació d’ofertes
15 dies naturals des l’endemà de la publicació d’anunci de licitació a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya
18. Administració electrònica
a) Presentació electrònica d’ofertes: Obligatòria.
b) Facturació electrònica: el contractista està obligat a l’ús de la factura electrònica
i a la seva presentació telemàtica.
c) Pagament electrònic: Sí, per transferència bancària.
Datat i signat electrònicament

