Ajuntament d’Agramunt
ANUNCI
De Ajuntament d'Agramunt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de SUBMINISTRAMENT EN
REGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DELS PAVELLONS, ESTANDS I SERVEIS
COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2019
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Agramunt.
b) Número d’identificació: 2500300000.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Agramunt
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública.
Número d'expedient: 266/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Domicili: Plaça de l'Església, 1
c) Localitat i codi postal: Agramunt CP: 25310.
d) Telèfon: 973390057.
e) Adreça electrònica: fires@agramunt.cat.
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=13898
78
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 15 D’ABRIL DE 2019
h) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 a les oficines de l'Ajuntament d'Agramunt.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte:
SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE LLOGUER, MUNTATGE
I
DESMUNTATGE DELS PAVELLONS, ESTANDS I SERVEIS COMPLEMENTARIS DE LA FIRA DEL
TORRÓ I LA XOCALATA A LA PEDRA 2019-2020
a) División en lotes y número de lotes/ de unidades:No.
b)
Lloc
d'execució:
Reciente
firal
.Agramunt
c)
Establiment
d'un
acord
marc
(en
el
seu
cas):
No.
d) Codi CPV: 45223800 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades
45223810 Construccions prefabricades
45223820 Elements prefabricats i els seus components
79956000 Serveis d’organització de fires i exposicions
g) Aquest contracte té una durada de dos anys, 2019 i 2020, i es preveu la pròrroga per un any més, com
a màxim ( Fires 2021)
La durada màxima del contracte serà segons s’estableix:
-Inici muntatge: a partir del dia 28 de setembre de 2019
-Data muntatge realitzat: 10 octubre de 2019
-Data límit de desmuntatge:19 d’octubre de 2019.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: SUBMINISTRAMENT
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
El pressupost base de licitació del contracte és: 53.900 més IVA essent un total 65.219 € (IVA inclós).
Aquest inclou despeses generals i benefici industrial, així com les possbiles modificacions.
Valor Estimat del contracte: 161.700 € més IVA, essent un total de 195.657 €.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: SI. 5% de l’import d’adjudicació, sense IVA
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Si s’aprecia que l’oferta és anormal o desproporcionada, a més es prestarà una garantia complementaria
d’un 5% de l’import d’adjudicació, resultant una garantia total del 10% del preu del contracte.
-8 Requisits específics del contractista
A) SOLVÈNCIA FINANCERA
D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP caldrà presentar la documentació que acrediti el volum anual de
negocis referit al millor dels últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en
funció de les dates de constitució o d’inici de les activitats de l’empresa, ha de tenir un valor estimat superior
a 153.000,00 €. En cas de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any,
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al
període.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzades pel Registre Mercantil.
A) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha
de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis o
treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser igual o
superior a 1.000.000 €.
Els subministraments o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a
cinc anys, no han d’acreditar experiència, és a dir, l’import anual executat, i declararan la seva solvència
segons els altres criteris establerts en l’article 90.1 de la LCSP.
Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a la
clàusula següent.
-9 Criteris d’adjudicació: CRITERIS DE VALORACIÓ (tots ells quantificables automàticament)
A)- OFERTA ECONÒMICA: De 0 a 30 punts
Concepte:
Import que proposa el contractista per l’execució del subministrament establert, assumint en el seu cas, les
millores acceptades.
Mètode de valoració:
S’atorgarà la major puntuació al licitador que hagi formulat la baixa percentualment més baixa en relació al
tipus de licitació (IVA exclòs) assignant a la resta de licitadors una puntuació proporcional a partir d’aquella.
Es valorarà: Aplicant la fórmula següent:
30 x (preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta que es puntua)
(preu de l’oferta més alta – preu de l’oferta més econòmica)
En el cas que es presentin tres o menys ofertes a la licitació o bé en el cas que la diferència entre l’oferta
més alta i la més baixa sigui inferior al 5% la fórmula serà:
30 x (preu de l’oferta més econòmica)
(preu de l’oferta que es puntua)

B) MILLORES DEL CONTRACTE SENSE COST ADICIONAL (FINS A 20 PUNTS):
Es valoraran les següents millores sense cost adicional fins a un màxim de 20 punts.
-LLoguer de la carpa de cuita.- .Construcció d'una carpa desmuntable per a l'espai de la Cuita. Fabricada
en alumini amb pòrtics a dos aigües a 18 graus d'inclinació, sense requeriments de fonamentació, mesures
8x20x3 metres d'altura. Sense tarima. (20 punts)
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La resta d’ofertes seran puntuades de forma proporcional.
relacionades amb aquests criteris es puntuaran amb 0 punts

Les ofertes que no presentin millores

Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, se seguiran els
tràmits previstos a l’article 149 de la LCSP. Es podrà demanar una garantia complementària a l’establerta de
manera obligatòria en el plec de fins a un 5% de l’import final ofert, d’acord amb el que s’estableix a l’article
107.2 de la LCSP.
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes, estimés que la
informació recollida no explica satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats pel licitador i
que, per tant, l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals, l’exclourà
de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor oferta, d’acord amb l’ordre en què hagin sigut
classificades.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 D’ABRIL DE 2019
b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules
c) Presentació d’ofertes:sobgre digital
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Agramunt.
b) Lloc:Despatx de secretaria. plataforma electrònica
c) Data: 26/04/2019
d) Hora: 10:00 h
e)Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data de
l’obertura de les proposicions
-12 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses d’anunci en aquest procediment.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català.
-14 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la LCSP, els
anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment
de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver estat
objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015,
d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.

Bernat Solé Barril
Alcalde
Agramunt,
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