Codi

de

verificació

032O6J5K4Q6B385O0DXN

Procediment: N486 Contractació de subministraments
Expedient: 30359/2020

Document: 394980/2021

PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
Mitjançant el procediment obert simplificat sumari de l’art. 159.6 LCSP
Àmbit de gestió:

Direcció de Qualitat Urbana

Servei:

Manteniment urbà

1. Denominació del contracte
Subministrament de sal marina de desgel per a la realització de tasques de manteniment en la
via pública.
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte
És responsabilitat de l’administració el manteniment dels vials en bon estat de conservació i
seguretat per al seu ús públic.
Per a situacions de nevades, principalment, és necessari l’estesa de sal de desgel per evitar la
congelació de vials i voreres.
Malgrat que es disposa d’un petit estoc de material, la quantitat que es preveu per ,la
temporada d’hivern fa que sigui inviable fer-ne un acopi més gran.
3. Codi CPV i descripció
34927100-2 Sal para carreteras
4. Divisió lots
No es preveu la divisió de l’objecte del contracte ja que la realització independent de les
diverses prestacions que aquest compren posaria en risc la correcta execució del mateix des
del punt de vista tècnic, tal i com es disposa a l’art. 99.3 de la LCSP.
No és possible licitar l’objecte del contracte per lots ja que es tracta del subministrament d’un
únic material.

5. Durada del contracte
5.1 Durada inicial: 2 any.
5.2 Nombre pròrrogues previst: 2 anualitats.
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6. Pressupost base de licitació
6.1 Pressupost

Preu base de licitació

6.000 €

Import període
inicial
12.000 €

IVA (21%)

1.260 €

2.520 €

Total

7.260 €

14. 520 €

Concepte

Import anual

6.2 Desglossament net (IVA exclòs) del pressupost
Caldrà adjuntar un informe justificatiu del preu del contracte i del VEC d’acord amb l’art. 101 de
la LCSP.
7. Modificacions del contracte: Descripció i import
No es preveuen modificacions en el contracte ja que l’import del contracte està calculat a l’alça
per disposar sempre d’un estoc per cobrir imprevistos.
8. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa
contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord
amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
Import període inicial del contracte (sense IVA)

12.000 €

Import pròrrogues (sense IVA)

12.000 €

Import modificacions (sense IVA)
Total VEC

9.

24.000 €

Aplicació pressupostària

Codi: 20300.15320.2219900
Descripció: Gestió manteniment via pública-subministraments
Import despesa anual: 7.260 € (IVA inclòs)
10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP.
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11. Solvència
De conformitat amb l’art. 159.6.b) LCSP, s’eximeix a les empreses licitadores l’acreditació de
solvència.
12. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 100 punts.
12.1 Preu més baix (Fins a 100 punts)
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix per tona de sal i els
punts corresponents a la resta d’ofertes s'assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonint el
resultat al segon decimal.
Puntuació = 100 x (oferta més econòmica / oferta considerada).
13. Assegurances
Existència d’una pòlissa de responsabilitat civil.

14. Forma de pagament
Es farà una factura mensual en la que s’agruparan totes les comandes fetes en el mes vençut.

15. Condicions especials d’execució del contracte de
mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP.

caràcter

social,

ètic,

Establertes en el plec de clàusules administratives.
L’empresa licitadora ha de presentar una declaració responsable que estableixi que els béns
objecte del contracte s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vigents.

16. Revisió de preus
De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus en aquest contracte.
17. Termini de garantia
De conformitat amb l’art. 159.6.f) LCSP, no es requereix la constitució de garantia definitiva.
18. Responsable municipal del contracte
Nom, cognoms i càrrec: Jordi Villalonga Pardo, Cap de Secció de la Brigada.

3/5

19. Procediment de licitació
El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat abreujat.
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és tracta d’un
contracte de subministraments de VEC inferior a 60.000 €.
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació
De conformitat amb l’art. 326.1 LCSP, no es constitueix Mesa de Contractació atès que no és
preceptiva.
21. Per a contractes de subministrament: Lloc i data de lliurament dels bens
El lliurament es realitzarà, com a màxim, una setmana després de la petició de comanda i en
horari de 8h a 14h, en el magatzem de la Brigada d’Obres situat a la Ctra. Roquetes s/n de
Sant Cugat del Vallès.
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Annex 1
CRITERIS DE VALORACIÓ PER PREU (SENSE IVA)

Descripció

Presentació

Sal Marina desgel

Granel

Preu €/tona
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