Expedient número: 5088/2020

ANUNCI DE LICITACIÓ
Per Acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cunit de data 10 de
desembre de 2020 es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment
obert simplificat, no subjecte a regulació harmonitzat i tramitació ordinària de
subministrament d’una màquina de vapor per a la neteja viària, juntament amb el
Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques.
D’acord amb l’article 135 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (en endavant, LCSP) s’anuncia la celebració de la licitació, que
tindrà lloc amb subjecció a l’establert al Plec de clàusules administratives aprovat,
d’acord amb el següent detall:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Junta de Govern Local.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Numero d'expedient: 5088/2020
2. Comunicació i obtenció de documentació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Ajuntament de Cunit.
Domicili: C/ Major, 12.
Localitat i codi postal: Cunit i CP. 43881.
Telèfon: 977674080
Adreça electrònica: secretaria@cunit.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant (accés lliure, directe, complet i gratuït a la
documentació de la contractació a l'adreça):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&idCap=12628431&cap=Ajuntament%20de%20Cunit

g) Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30 hores
3. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Subministrament
b) Descripció: L’objecte de la contractació és el subministrament de maquinària per
combatre les males herbes mitjançant l’aigua calenta pel municipi de Cunit.
c) Durada del contracte: El termini de lliurament de la màquina de vapor a
subministrar, serà de màxim dotze (12) setmanes, a partir de la data de formalització
del contracte.
d) Admissió de pròrroga: no es preveu.

4. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: Obert simplificat
c) Criteris d'adjudicació.
Criteris d’aplicació automàtica (fins a 100 punts), d’acord amb el següent:
TOTAL CRITERIS
FÓRMULA

VALORABLES

MITJANÇANT

OBJECTIVITAT

I/O

PUNTUACIÓ

A.- Proposició econòmica: es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).
- Es valorarà el preu oferta a la baixa (sense IVA).
- L’oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació.

50 punts

- La resta d’ofertes tindrà una puntuació inversament proporcional a la de
l’oferta més econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta = Puntuació màxima x (Preu de l’oferta
més econòmica/Preu de l’oferta que es puntua)
B.- Millores tècniques
-

Més de 5 l/min de cabal.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:


-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Vapor regulable en vapor de alta pressió superior a 100 bars.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:


-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Remolc <750 Kg xassís d'acer galvanitzat-carenat de fibra de vidre.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:

30 punts



-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Il·luminació posterior-acoblament de remolc.
Puntuació:



5 punts
Valoració:



-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Vapor a alta pressió amb pressió superior a 100 Bar amb 2 calderes.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:


-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Doble Vàlvula de seguretat especial Vapor 160ºC 1 de 700 Bar de
pressió per 100 litres minut Max.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:



S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

C.- Sostenibilitat:
-

Incorporació d’un sistema de seguretat controlat per fotocèl·lula amb
sistema automàtic, inclòs flame control electrònic en el quadre de control
general amb sistema d'alarma led.
Puntuació:

 5 punts
Valoració:


-

S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

Sistema de control temperatura amb doble termòstat inclòs sistema
apagat automàtic a cada caldera

10 punts

Puntuació:

 5 punts
Valoració:



S’ofereix: 5 punts
No s’ofereix: 0 punts

D.- Millora en l’ampliació del termini de garantia global de la màquina i tots
els seus components (termini de garantia obligatòria és d’1 any)
Puntuació: 5 punts per cada 6 mesos d’ampliació del termini de
garantia, amb un màxim de 10 punts.
Valoració:




10 punts

6 mesos: 5 punts
12 mesos: 10 punts

5. Valor estimat del contracte: 53.847,50€ (IVA exclòs), atenent al següent detall:
Pressupost (IVA exclòs)

53.847,50 €

Pròrroga

________

Modificació previstes (IVA exclòs)

________

VEC

53.847,50

6. Pressupost base de licitació: 65.155,48 (IVA inclòs), atenent al següent detall:
IMPORT
Pressupost base de licitació (IVA exclòs)

53.847,50 €

Pressupost base de licitació (21 % IVA)

65.155,48 €:

97. Garanties exigides:
-

Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació IVA exclòs.

8. Solvència econòmica i financera i tècnica:
-

Solvència econòmica i financera:

a) Volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims anys, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats del
licitador i de la data de presentació de les ofertes.
Import mínim: Una vegada i mitja el valor estimat del contracte.
Mitjà d'acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil, ho faran, mitjançant els seus
Llibres d’Inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
-

Solvència tècnica o professional:

a) Una relació dels principals subministraments que siguin d’igual o similar naturalesa als
que constitueixen l’objecte del contracte, realitzats en el decurs dels últims tres anys,
indicant l’import, les dates, el lloc d’execució dels treballs i el destinatari públic o privat.
Import mínim: Serà requisit necessari que els licitadors acreditin haver finalitzat en els
últims tres anys com a mínim, un contracte d’una tipologia similar, atenent als tres
primers dígits dels codis CPV, i import igual o superior al 70% del Valor estimat del
contracte.
Mitjà d’acreditació: S’acreditarà mitjançant els corresponents certificats emesos pels
destinataris dels mateixos. Els certificats hauran d’incloure l’entitat contractant, la data
d’execució, l’objecte i l’import.

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:
a) De conformitat amb l’article 159.3 i la Disposició addicional dotzena de la LCSP, el
termini per a presentar la documentació exigida serà de quinze (15) dies naturals a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del
contractant.
b) Presentació telemàtica: sobre Digital.
c) Admissió de variants: no.

10. Obertura d'ofertes:
a) Entitat: Ajuntament de Cunit.
b) Lloc: A determinar al perfil del contractant.
c) Data i hora: A determinar al Perfil del contractant.
11. Despeses d'anunci: no.
12. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
13. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: no.
14. Recurs: veure Plec de Clàusules Administratives.
15. Altres informacions: veure Plec de Clàusules Administratives.
Per a més informació, contactar amb l’Ajuntament de Cunit
Cunit, a data de la signatura electrònica
El Secretari
Adolf Barceló Barceló

