ANUNCI
De l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat pel qual es fa pública la licitació del
contracte del subministrament de copes esportives, medalles esportives, i
diferents tipus de trofeus, segons característiques que es determinen a l’apartat 3
d’aquest plec de prescripcions tècniques, per lliurar als esportistes i equips
participants en competicions esportives i esdeveniments esportius i culturals ,
organitzats per l’Ajuntament i també per les entitats esportives i culturals del
municipi

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Número d’identificació: 807710007
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Jurídico Administrativa de l'Àmbit de
drets socials, civils i ciutadania
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2022/96/1431
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Domicili: Carrer de La Riba, núm. 36, - Espai Baronda
c) Localitat i codi postal: Esplugues de Llobregat CP: 08950.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933713350.
f) Adreça electrònica: pguardiola@esplugues.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: perfil del contractant
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 03.02.2022
-3 Objecte del contracte
És objecte del present contracte el subministrament de copes esportives, medalles
esportives, i diferents tipus de trofeus, segons característiques que es determinen
a l’apartat 3 d’aquest plec de prescripcions tècniques, per lliurar als esportistes i
equips participants en competicions esportives i esdeveniments esportius i culturals
organitzats per l’Ajuntament i també per les entitats esportives i culturals del
municipi

a)Admissió de pròrroga: si, una.
a) Divisió en lots i número de lots/ unitats: si
b) Lloc d'execució: Esplugues de Llobregat

c) Termini d'execució: fins desembre de 2022.
d) Establiment d'un acord marc: No
f)Codi CPV: 39298700-4
g)Codi NUTS:ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: prestació de servei
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert simplificat abreujat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Pressupost licitació : 15.459,93€
b) Valor estimat del contracte: 25.553,60€
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: No.
b) Definitiva: NO, excepte en el cas de justificació d’oferta anormalment baixa
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix
b) Solvència: Clàusula 2.4 del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació:
Clàusula 2.5 plecs administratius.
Criteris avaluables de forma objectiva (fins a 100 punts)
1. Oferta econòmica (Fins a 95 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli loferta econòmica més
favorable com a resultat de l percentatge de descompte més alt sobre els preus unitaris que no
sigui anormalment baix, . Per a la ponderació del criteri objectiu consistent en l’oferta econòmica,
s’aplicarà la següent fórmula:
POi = MaxP x (PBL - Oi)
(PBL - MO)

Max = Màxima puntuació.
MO = Millor Oferta
PBL = Pressupost Base Licitació
O = Oferta
Les ofertes recauran sobre els preus unitaris dels objectes
2.-

Termini de lliurament (Fins a 5 punts)

- Lliurament del material fins 3 dies abans de l’esdeveniment: 5 punts
- Lliurament del material amb menys de 3 dies de l’esdeveniment :3 punts

Total. 100 pts.

10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7.02.2022
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 2.3 del PCAP
Finalment, les proposicions de les empreses licitadores, s’haurà de presentar en
qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada electrònicament, en tres
sobres, en els termes següents:
SOBRE ÚNIC
que portarà la denominació de “Documentació administrativa, proposició
econòmica, i documentació relativa a oferta econòmica del contracte de
subministrament de copes esportives, medalles esportives i trofeus
presentada per.............”
Contindrà la documentació següent:
-Relació numerada de la documentació inclosa amb indicació de les següents
dades identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adreça postal i
electrònica, número de telèfon i de fax de l’empresa licitadora.
-La declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a annex
I al PCAP. (annex I).

-La proposició econòmica, basada en el preu si s’escau que haurà d’ajustar-se al
model Annex II.
S’incorpora com a ANNEX III un document d’excel en que s’hauran d’indicar
com a complement de l’ANNEX II els diferents preus unitaris oferts amb
partida separada d’IVA.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 de la LCSP.

De conformitat amb l’article 140.3 de la LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida
quan els hi sigui requerida.
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
b) Lloc: Espai Baronda, planta primera ( possibilitat de mesa de contractació
telemàtica previ anunci amb la suficient antelació)
c) Data: A partir de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes
-12 Recurs
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en els terminis fixats en la normativa d’aplicació sense perjudici de la
interposició de qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

