ÀREA DE PRESIDÈNCIA I DRETS SOCIALS
SERVEI D’EDUCACIÓ

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS DE PINTURA DELS JOCS
INFANTILS DELS PATIS DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA,
EDUCACIÓ ESPECIAL I ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.

1. PODER ADJUDICADOR
a)Administració contractant: Ajuntament de Sabadell
b) Número d’identificació:P0818600I
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Localitat: Sabadell
e) Adreça d’internet del perfil del contractant:
www.sabadell.cat/Actuacio/p/perfilcontractant_cat.asp
f) Òrgan de contractació: Regidor amb delegació especial d’educació.

2. OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)Dependència que tramita l’expedient: Servei d’Educació
b)Persona de contacte per a l’obtenció d’informació: Toni Fochs Casas
c) Telèfon: 937453300
d) correu electrònic: tfochs@ajsabadell.cat
3. OBJECTE DEL CONTRACTE
a) Descripció de l’objecte: contractació del servei de pintura d’elements dels jocs infantils
dels patis dels centres d’educació infantil i primària, educació especial i escoles bressol
municipals.
b) Codi CPV: 45442180-2
c) Codi NUTS: ES511
d) Divisió per lots i número: no.
e) Lloc d’execució: al terme municipal de Sabadell.
4. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
a) Tipus de contracte: contracte de serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat sumari
d) Data d’aprovació de la licitació: 12 setembre 2019
e) S’aplica subhasta electrònica: no
f) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió
Europea: no
g) Contracte reservat: no
h) admissió de variants: no
i) Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmica de contractació: no

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
El valor estimat del contracte és de 5.764,36 euros, essent l’IVA d’un import de 1.210,52
euros, i per tant el pressupost de licitació és de 6.974,88 euros.
6. GARANTIES
Provisional: no
Definitiva: no

7. DURADA DEL CONTRACTE
Durada: sis mesos a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació que
serveix a tots els efectes com a formalització del contracte.
8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Millora econòmica del pressupost màxim

Fórmula
P=100*(OM/OF)
P puntuació obtinguda
OM oferta més baixa
OF oferta licitador

Ponderació
Fins a 100
punts

La consideració d’una oferta o ofertes amb valors anormals o desproporcionats s’apreciarà
quan sigui inferior al 15% en relació al pressupost de licitació.

9.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a) Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils a comptar de la publicació de l’anunci
de licitació al perfil del contractant.
b) Lloc de presentació presencial: Registre de Sabadell atenció ciutadana, despatx
Lluch, Carrer de la Indústria número 10, 08002 Sabadell. Horari: dilluns, dimecres i
divendres de 8h a 15h. Dimarts i dijous de 8:30h a 19h.
c) S’admet la presentació electrònica: no
d) S’utilitzen comandes electròniques: no
e) S’accepta la facturació electrònica: si
f) S’utilitza el pagament electrònic: si
g)
10.- OBERTURA DE LES OFERTES
a) Entitat: a l’Ajuntament de Sabadell
b) Domicili: dependències del Servei d’Educació al Carrer Blasco de Garay 19 de Sabadell.
c) Data: el dia següent hàbil al de finalització del termini de presentació d’ofertes.

11.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
Òrgan competent en els procediments de recurs:
a) Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el
mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciòsadministratiu de la província de Barcelona.
b) 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: Educació
Adreça: Carrer Blasco de Garay, 19
Telèfon: 937453300
Fax:
Adreça de correu electrònic: educació@ajsabadell.cat

12.- ALTRES INFORMACIONS
Consultar obligacions del contractista establertes en els apartats N,O i Q del quadre resum
(annex 1 del Plec de Clàusules administratives particulars).
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