ANUNCI
De la Universitat Autònoma de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
Subministrament mitjançant rènting de màquines de la sala de fítnes del Servei d'Activitat
Física (Exp. Consu-70/2019)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona.
b) Número d’identificació: 11
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat de Contractació Administrativa de la
Universitat
Autònoma de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Ensenyament superior.
f) Número d'expedient: Consu-70/2019

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
a) Domicili: Campus UAB
b) Localitat i codi postal: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) CP: 08193
c) Codi NUTS: ES511
d) Telèfon: 935812479
e) Adreça electrònica: uca@uab.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/uab
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans finalització termini
presentació
d’ofertes.
Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9:30 a 14 h i de 15:30 a 17h. Divendres de 9:30 a
14h.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament mitjançant rènting de màquines de la sala de
fítnes del Servei d'Activitat Física (Consu-70/2019)
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió en lots y número de lots: no
d) Lloc d'execució: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
e) Durada: 60 mesos des de la instal·lació correcta dels equips.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 37420000-8
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació

Pressupost base de licitació:

Import màxim (IVA
exclòs)

Tipus
d’IVA

Quota d’IVA

Import màxim
(IVA inclòs)

Quota mensual

1.127,00 €

21%

236,67 €

1.363,67 €

Total 60 quotes

67.620,00 €

21%

14.200,20 €

81.820,20 €

a) Valor estimat del contracte: 74.382,00 euros (IVA exclòs).

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: no. D’acord amb l’art. 107.1 de la LCSP s’eximeix de l’obligació de constituir una
garantia definitiva, tenint en compte la modalitat del contracte i la forma de pagament .
-8 Requisits específics del contractista
Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.
Inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de presentar
el Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui
proposat com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent:

-

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar amb una declaració relativa al
volum anual de negocis del licitador, que referit a l’any de major volum de negoci
dels 3 últims conclosos ha de almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte (22.314,60 €).

La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar amb una relació dels principals
subministraments del mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el
curs dels 3 últims anys, que inclogui l’import, la data i el destinatari (públic o privat).

Aquesta relació ha d’acreditar haver realitzat un mínim de 3 contractes de volum similar o
superior al de l’objecte del contracte que es licita.

Els subministraments realitzats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest

certificat, mitjançant una declaració del licitador acompanyada dels documents que
acreditin la realització de la prestació.

Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: no.
Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: no.
-9 Criteris d’adjudicació:
1. Criteris sotmesos a un judici de valor (subjectius)

1.1. Es valorarà la proposta que superi en nombre la quantitat mínima de
bicicletes verticals.

Punts

10

a) 1 bicicleta (3 punts)
b) 2 bicicletes (6 punts)
c) Més de 2 bicicletes (10 punts)

1.2 Manteniment de les màquines cardiovasculars i d’enfortiment que
s’adquireixen en aquest concurs i de les que ja tenim a la sala.

a) Proposta de plataforma de gestió i comunicació d’incidències directament
amb el reparador amb resposta immediata. (fins a 15 punts)

b) Proposta de reposició de màquina fora de servei (de les noves adquirides)
per un temps superior als 7 dies. (fins a 10 punts)

c) Proposta de manteniment extensiva a la resta de màquines de la Sala de
Fitnes, la qual ha d’incloure la reparació i reposició de recanvis i entapissats
amb un termini màxim de 7 dies:

- Fins a totes les màquines de força 11 unitats (fins a 3 punts)
- Fins a totes les màquines de força (11u) i totes les el·líptiques cardio (7u)
(fins a 6 punts)
- Fins a totes les màquines de força (11u), totes les el·líptiques cardio (7u);

35

més les bicicletes cardio (7u) i el·líptiques inercials (4u) (fins a 10 punts)

1.3 Propostes de formació incloses en el preu, d’interès pel personal tècnic.

5

a) Proposta de formació de 4 hores. (fins a 1 punts)
b) Proposta de formació de 8 hores. (fins a 3 punts)
c) Proposta de formació de 12 hores. (fins a 5 punts)

Total criteris subjectius

2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius)

50

Punts

2.1. Oferta econòmica.

50

A l’oferta d’import més baix de rènting mensual se li atorgarà la màxima puntuació, i
a la resta d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la
fórmula següent:

Puntuació de l’oferta = 50 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es valora

Total criteris objectius

50

Total criteris d’adjudicació

100

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
- el compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.8 d’aquest plec.
-

El compliment de la condició especial d’execució establerta a l’apartat O d’aquest
quadre.
El servei de manteniment ha de ser propi de l’empresa i no subcontractat.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Presentació Electrònica: Sobre Digital a través de la Plataforma de contractes del sector
públic.
b) S’utilitzen les comandes electròniques: No
c) S’accepta la facturació electrònica: Sí
d) S’utilitza el pagament electrònic: No
-14 Obertura de proposicions (sobre C)
a) Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona
b) Lloc, data i hora: a determniar
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via Laietana,
14, 08003 Barcelona. Termini de 15 dies hàbils.
Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Termini de de 2 mesos.
Recurs potestatiu de reposició davant de la Rectora UAB: Registre General UAB (Edifici A).
Termini d’1 mes.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: No

