Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme
Serveis Jurídics
Expedient núm.: CO2019151
SS/CS

1.

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

Procediment Obert Simplificat
Contracte de subministrament anomenat: “Lloguer de material logístic per infraestructures:
cadires, taules i tanques”
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament de Sabadell
Número d’Identificació: P0818600I
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCa
p=28279948
Òrgan de contractació: Tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament
Urbà, Seguretat i Civisme
Adreça de l’òrgan de contractació: c. del Sol, 1, 08201 Sabadell

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

Servei Gestor que tramita l’expedient: Serveis Jurídics
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Cristina Sánchez Serrano
Telèfon: 937453293
Fax: 937453232
Adreça de correu electrònic: contractacioespaipublic@ajsabadell.cat

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

Tipus de contracte: subministrament
Tramitació: ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent: -Procediment: Obert simplificat
Data d’aprovació de la licitació: 16 de setembre de 2019
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: NO
Contracte reservat: NO

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)
b)

c)
d)

Descripció de l’objecte: Subministrament (lloguer) de material logístic per infraestructures:
cadires, taules i tanques
Codi CPV:
39121200-8
Mesas
39112000-0
Sillas
34928200-0
Vallas
Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)

Divisió en lots: NO

b)

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

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots: L’objecte del present contracte no es
divideix en lots perquè es tracta del lloguer de material necessari per a determinats actes que
s’organitzin al llarg de l’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: -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): 88.264,46 euros
Import de licitació (IVA inclòs): 39.000,00 euros

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

Durada: : El contracte tindrà una durada des de la data de la seva formalització i fins al 31 de
desembre de 2020.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: -Inici previst: data de formalització
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: SÍ, per períodes d’un any fins a dos anys més

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: NO
Garantia definitiva: SÍ, 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
Justificació exigència en cas de contractes reservats: --

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)

a)

Solvència econòmica i financera:
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Declaracio sobre el volum anual de negocis del
licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a:
38.2750,25 euros

S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

b)

a)

c)
d)

Solvència tècnica:
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys corresponents
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del
contracte. L’import anual acumulat en el any de
major execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitjança del contracte.
És a dir 18.083,45 euros

S’acreditarà mitjançant certificats que han
d’indicar l’import, les dates i el destinatari
públic o privat. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà
als tres primers dígits dels respectius codis de
la CPV.

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)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
(SOBRE 2)
1.

Ponderació

100 punts
Oferta econòmica: Obtindrà 100 punts l’oferta
B
Pi = P x
més econòmica de les presentades, valorantI
ne la resta de forma inversament proporcional Essent:
al preu-oferta.
Pi = Puntuació obtinguda
S’aplicarà la fórmula a cada un dels vuit preus per cada licitador
unitaris del plec de prescripcions tècniques P = Puntuació màxima.
amb el següent desglossament de puntuació, B = Oferta més econòmica
que s’ha considerat en funció de la demanda I = Oferta de cada licitador
de cada tipus de material estimada i de la seva
incidència en la despesa global :
1.1.Tanques
1.2 Taules
1.3 Cadires
45 punts
1.4 Transport
24 punts
1.4.1 Fins a 3.500 kg
15 punts
1.4.2 Igual o superior a 3.500 kg.
10 punts
1.5 Compensació no retorn
4 punts
1.5.1 Cadires
6 punts
1.5.2 Taules
6 punts
1.5.3 Tanques
1 punt
2 punts
3 punts

2.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor : --

Ponderació

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació: S’haurà de
presentar, juntament amb l’annex 4, fotografia i descripció del material a subministrar.
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 2):
Oferta econòmica d’acord Annex 4 del Plec de Clàusules Administratives.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor : ----

b)
c)

Forma d’avaluació: (explicació de cada criteri per separat)
Condicions particulars per l’execució del contracte:
Caldrà garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius corresponents.

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals
b) Lloc de presentació presencial:
Registre de Territori, c. Pau Claris, 100 (Can Marcet), Sabadell, 08205
c) S’admet presentació electrònica: NO
d) S’utilitzen comandes electròniques: NO
e) S’accepta facturació electrònica: SI
f) S’utilitza pagament electrònic: SI
14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)
c)
d)
e)
f)

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
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: Serveis jurídics
Telèfon: 937453293
Fax: 937453232
Adreça de correu electrònic: contractacioespaipublic@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
Les proposicions es presentaran únicament al registre de l’Ajuntament i en el termini indicats a l’apartat
U del quadre resum i a l’anunci de licitació, de manera que no es podran presentar mitjançant l’Oficina
de Correus.

El tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Cohesió Territorial,
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme

Jesús Rodríguez Padilla

Firmado por Jesús Rodríguez Padilla DNI 34754289R (TCAT)
Fecha: 26/09/2019 16:48:33 CEST

