Exp.2018/077

ANUNCI

Mitjançant resolució del President del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero, núm. 139/2018 de data
4/12/2018, s'aprovà la contractació del contracte de subministrament de diversos materials per al Centre d’Educació
Especial Montserrat Montero de Granollers (Lot 1 material d’oficina; Lot 2 Material didàctic i educatiu; Lot 3
material sanitari i Lot 4 material d’ús higiènic) i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert i tramitació
ordinària, així com s’acordà convocar la licitació de forma simultània, d’acord amb allò previst als articles 135,156 i 318, de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1.

Objecte del contracte: Subministrament de diversos materials per al Centre d’Educació Especial Montserrat
Montero de Granollers, desglossat en quatre a lots a continuació indicats:
Lot 1: Material d’oficina (annex 1 del PPT)
Lot 2: Material didàctic i educatiu (annex 2 del PPT)
Lot 3: Material sanitari (annex 3 del PPT)
Lot 4: Material d’ús higiènic (annex 4 del PPT)

2.

3.

d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars que el regula.
CPV: Lot 1:
30192000-1 (artículos de oficina)
Lot 2:
37524100-8 (juegos educativos)
Lot 3:

33000000-0 (equipamiento y artículos médicos, farmaceuticos y de higiene personal)

Lot 4:

33770000-8 (artículos de papel para uso sanitario e higienico)

Pressupost base de licitació:
El pressupost tipus o preu màxim del contracte és de 24.214,23 euros més 5.084,99 euros d’IVA.
El desglossament per cada lot es:
LOT 1: 7.438,02 euros + 1.561,98 euros d’IVA(21%) =

9.000,00 euros

LOT 2: 2.479,34 euros +

3.000,00 euros

520,66 euros d’IVA (21%)=

LOT 3: 6.611,57 euros + 1.388,43 euros d’IVA(21%) *=

8.000,00 euros

*En aquest lot s’ha calculat un IVA màxim del 21% entenen que pot variar segons els productes sol·licitats.
LOT 4: 7.685,30 euros + 1.613,91 euros d’IVA (21%)=

9.299,22 euros

S’estableixen «productes standard» i «productes no standard». Els preus unitaris de sortida dels productes
standard són els establerts en els annexos 1,2,3 i 4 del plec de prescripcions tècniques particulars,
corresponents a cada lot.
La despesa global de cada lot no es pot concretar anticipadament, ja que la configurarà la despesa real
acumulada per a la prestació dels subministraments objecte d'aquest contracte, durant el període de vigència
d'aquest i segons les necessitats de l'òrgan de contractació.
El valor total estimat màxim del contracte és de 58.114,16 euros (IVA exclòs), que compren el període executiu,
les eventuals pròrrogues i l'import màxim de modificació de contracte , que s'estableix en un màxim de 20% sobre
el total de l'import que s'adjudiqui, segons es detalla en la clàusula X.1 del plec de clàusules administratives
particulars.
LOT 1: Modificació 20% s/període executiu
1.487,60 euros + IVA
LOT 2: Modificació 20% s/període executiu
495,87 euros + IVA
LOT 3: Modificació 20% s/període executiu
1.322,32 euros + IVA
LOT 4: Modificació 20% s/període executiu
1.537,06 euros + IVA
La distribució pressupostària per anualitats durant el període executiu serà:
LOT

Partida pressupostària

2019
(01/01/2019 a 31/12/2019)
Import

IVA

Total

2020
(01/01/2020 a 31/12/2020)
Import

IVA

Total

1

G649/32340/22000

564,95

118,64

683,59

564,95

118,64

683,59

1

G649/32340/22199

3.154,06

662,35

3.816,41

3.154,06

662,35

3.816,41

3.719,01

780,99

4.500,00

3.719,01

780,99

4.500,00

1.239,67

260,33

1.500,00

1.239,67

260,33

1.500,00

1.239,67

260,33

1.500,00

1.239,67

260,33

1.500,00

3.305,79

694,21

4.000,00

3.305,79

694,21

4.000,00

3.305,79

694,21

4.000,00

3.305,79

694,21

4.000,00

3.842,65

806,96

4.649,61

3.842,65

806,96

4.649,61

3.842,65

806,96

4.649,61

3.842,65

806,96

4.649,61

TOTALS LOT 1
2

G649/32340/22199

TOTALS LOT 2
3

G649/32340/22199

TOTALS LOT 3
4

G649/32340/22110

TOTALS LOT 4
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Garanties de la contractació: Queda dispensada la constitució de garantia provisional i definitiva.
Termini d’execució: La durada d’aquest contracte de subministrament serà de dos anys, amb efectes des de l'1
de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020, prorrogable per a dos anys mes. En tot cas, la data de
començament de la prestació serà posterior a la formalització del contracte.
Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars d'aquesta
contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web del Consorci M.Montero:
http://www.granollers.cat/montserratmontero on es determina el perfil del contractant, dins el període de
presentació de proposicions i a la pltaforma de contractació pública electrònica VORTAL.
Presentació de pliques. Els licitadors presentaran dos sobres virtuals per mitjans electrònics a través del portal
indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics seran
excloses.
La data límit per a la presentació de pliques: 3 de gener de 2019 a les 14:00 hores
Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no seran publiques, ja
que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el moment de l'obertura dels sobres i el
secret de la informació.
Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la
millor oferta de cada lot , es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Solvència econòmica i tècnica : Per a l'acreditació de la solvència econòmica i tècnica es tindran en compte
els criteris que figuren en la clàusula III.2 del Plec de clàusules administratives particulars aprovat i publicat en el
perfil del contractant.
Condicions especials d'execució:
Les establertes a la clàusula XI.2 del plec de clàusules administratives
particulars.
Variants. No s’admeten
Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva sol·licitud
ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.
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