Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com
ANUNCI
Del Consorci Port de Mataró pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de
subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró (expedient
CPM2021Subm001).
1.
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora:
Organisme: Consorci Port de Mataró
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Núm. d’expedient: CPM2021Subm001

2.
Obtenció de la documentació i informació:
a)
Entitat: Consorci Port de Mataró
b)
Domicili: Port de Mataró Passeig de Callao s/n 08301 Mataró
c)
Codi NUTS: ES51
d)
Telèfon: 937550961
e)
Adreça electrònica: info@portmataro.com
f)
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ Consorci port de
Mataro
g)
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&idCap=9744713&cap=Consorci%20Port%20de%20Matar%F3
h)
Visita a les instal·lacions: Per a sol·licitar-ho, hauran d’enviar un correu electrònic a
l’adreça electrònica info@portmataro.com
i)
Data límit d’obtenció de documents i informació: La informació addicional que se
sol·liciti per part de les empreses licitadores sobre els plecs i documentació complementària
s’ha de facilitar, almenys quatre (4) dies naturals abans que finalitzi el termini fixat per a la
presentació de proposicions, sempre que l'hagin demanat almenys deu (10) dies naturals
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
3.
Objecte del contracte:
a)
Descripció Subministrament d’un Circuit Tancat de televisió al Consorci Port de Mataró
b)
Divisió en lots: No
c)
Lloc d’execució: Port de Mataró
d)
Termini d’execució: Dos mesos des de la signatura del contracte
e)
Prorrogable: Es podrà prorrogar fins un màxim de 2 mesos de forma justificada per
motius d’interferències amb les obres de la zona comercial.
f)
Admissió de pròrroga: Si
g)
Establiment d’un Acord Marc: No
h)
CPV: 32300000-6 Receptors de TV i ràdio i aparells de gravació o reproducció de so i
imatge
4.
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment:
Tipus d’expedient: Subministrament.
Tramitació: ordinària
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: no

5.
Pressupost de licitació:
El pressupost base de licitació 177.850,00 euros
IVA 37.348,50 euros
Pressupost total IVA inclòs 215.198,50 euros,
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6.

Admissió de variants: No

7.
a)
b)

Garanties exigides:
Provisional: No es requereix.
Definitiva: 5% de l’import de licitació IVA exclòs

8.

Requisits específics del contractista:

Solvència econòmica i financera
s’acreditarà d’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP mitjançant el volum anual de negoci de
l’empresa licitadora de l’any de més execució dels darrers tres, en funció de la data de creació
o d’inici de les activitats de l’empresa, amb un volum mínim de 180.000,00 euros, IVA exclòs.
Solvència Tècnica
S’acreditarà d’acord amb l’article 89.1.a) de la LCSP mitjançant la relació dels principals
subministraments realitzats durant els darrers tres anys o als anys disponibles en funció de la
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa que inclogui: import, dates i destinatari,
públic o privat. Els treballs esmentats han d’estar relacionats amb la temàtica a què fa
referència el Plec de Prescripcions Tècniques. Mitjançant la relació dels principals
subministraments, cal acreditar com executat durant l’any de major execució dels últims tres
anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte del contracte, un import mínim
de 180.000,00 euros, IVA exclòs. Entre aquests subministraments cal que hi constin com a
mínim: 1 circuit tancat de televisió en espais a menys de 1000m del mar.
L’acreditació de l’import mínim executat i del mínim de serveis realitzats s’haurà de dur a terme
aportant 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, s’ha d’acreditar mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.
Concreció de les mesures de solvència
Les empreses licitadores s’hauran de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals degudament formats per executar el contracte. En tot cas,
s’hauran de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte les persones
següents: Un tècnic amb titulació d’enginyeria tècnica electrònica o titulació equivalent
homologada.
L’acreditació de l’efectiva disposició del mitjà personal que l’empresa s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte es farà mitjançant la presentació de la titulació
oficial.
Respecte les empreses de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat
inferior a cinc anys, al tractar-se d’una instal·lació de videovigilància, la solvència tècnica o
professional s’acreditarà mitjançant l’adscripció a l’execució del contracte de les persones
següents: Un tècnic instal·lador de circuit tancat de televisió amb un mínim de cinc anys
d’experiència professional.
L’acreditació de l’efectiva disposició del mitjà personal que l’empresa s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte es farà mitjançant la presentació del currículum
professional.
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9.
Criteris d’adjudicació:
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu,
amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. La millor relació qualitat preu, d’acord amb
l’article 145 de la LCSP, es determinarà en un 50% de la puntuació amb el preu (criteri
econòmic) i en un 50% de la puntuació amb criteris qualitatius avaluables automàticament en
base a fórmules que s’especifiquen tot seguit:
a) Proposició Econòmica: puntuació fins a 50 punts
b) Altres criteris automàtics: puntuació fins a 50 punts:
b1. Qualitat tècnica: puntuació màxima fins a 20 punts:
a) Nombre de fibres lliures a disposició: puntuació màxima fins a 10 punts
b) Ampliació de la capacitat dels enregistradors: fins a 10 punts
b2. Termini de garantia de funcionament: puntuació màxima fins a 9 punts
b3. Termini de garantia dels materials: puntuació màxima fins a 9 punts
b4. Preus dels materials de recanvi. Puntuació màxima fins a 7 punts
b5. Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts
Condicions especials i essencials d’execució del contracte:

10.

Condicions especials d’execució
-

L’empresa contractista haurà de garantir que disposa del personal i material per tal de
poder complir amb la garantia de funcionament i reposició de material en cas necessari
en un termini de 48 h al preu del llistat de preus.
La presentació de la documentació detallada al punt 7 del PPT abans de l’inici del la
instal·lació i un cop finalitzada aquesta:
La formació del personal de Consorci
El compliment de la clàusula ètica

Obligacions contractuals essencials
-

-

L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc
de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials que puguin
ser d’aplicació
Els treballs d’instal·lació hauran de ser supervisats per un tècnic amb titulació
d’enginyeria tècnica electrònica o titulació equivalent homologada adscrits al contracte.
Sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de
dades de caràcter personal.

11.
Presentació d’ofertes:
a)
Data límit de presentació: Veure anunci a la plataforma
b)
Adreça a la que s’han de trametre les ofertes:
La presentació es farà electrònicament mitjançat l’aplicació de “Sobre digital” accessible a
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/
Consorci port de Mataro
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&i
dCap=9744713&cap=Consorci%20Port%20de%20Matar%F3
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c)
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: dos mesos des
de la data d’obertura de les proposicions d’apreciació automàtica.
12.
Obertura de proposicions amb criteris d’adjudicació sotmesos a fórmules o d’apreciació
automàtica:
a)
Entitat: Consorci port de Mataró
b)
Data i hora: Veure anunci a la plataforma
c)
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte públic d’obertura del sobre
corresponent als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o d’apreciació
automàtica es farà mitjançant la utilització de l’eina col·laborativa TEAMS, que permet fer el
seguiment d’aquest acte en directe per part dels interessats.

Gerent
Margarita Díez Rilova
A data de signatura electrònica

