ANUNCI
De l’Ajuntament de Mataró
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Mataró.
b) Número d’identificació: P0812000H.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei d’Espais Públics
d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Mataró (Servei de Compres i Contractacions).
b) Domicili: C. Carreró, 13-15, planta baixa.
c) Localitat i codi postal: CP: Mataró – 08301.
d) Telèfon: 93 758 22 04.
e) Adreça electrònica: contractacions@ajmataro.cat
f) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/perfil-del-contractant
g) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.

contractant:

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: subministrament de material de lampisteria i electricitat
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió en lots: No, atesa la naturalesa del contracte.
d) Lloc d'execució: equipaments municipals, via pública, platges i zones enjardinades
e) Termini d'execució: El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des del dia que es faci
constar en el corresponent contracte administratiu i es podrà prorrogar per dos anys més, en una
o en diverses pròrrogues.
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 44115200 - Materiales para fontanería y calefacción; 31000000 - Máquinas, aparatos,
equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación; 31200000 - Aparatos de distribución y
control de electricidad; 31300000 - Hilos y cables aislados; 31400000 - Acumuladores, pilas y
baterías de pilas; 31500000 - Material de iluminación y lámparas eléctricas; 32500000 - Equipo
y material para telecomunicaciones
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament (art. 16 LCSP).
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert (art. 156 LCSP).
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 185.272,73€ IVA no inclòs.
b) Pressupost base de licitació del total del contracte és de: 101.900,00€, IVA inclòs amb el
desglossament següent: 84.214,88€ + 17.685,12€ en concepte d’IVA al tipus del 21%.
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
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-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No obligatòria.
b) Solvència:
b.1.) En relació a la solvència econòmica i financera, caldrà:
D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis en l’àmbit del
contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les
proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un
valor superior a 150.000,00 euros. En el 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.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant: Els comptes anuals dels tres darrers exercicis
aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de
què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà
d'aportar la documentació acreditativa corresponent.
b.2.) En relació a la solvència tècnica i professional, caldrà:
a) D’acord amb la previsió de l’art 89.1.a) Haver executat correctament en els últims 3 anys
un mínim de 3 contractes de subministraments similars als que són objecte del present
contracte per un import mínim anual de 60.000,00 euros, IVA no inclòs, cadascun d’ells.
Es consideraran anàlegs quan coincideix els tres primers dígits dels respectius codis
CPV.
L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant certificats de bona execució. Aquests
certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució dels serveis i es precisarà si es
van portar normalment a bon terme, expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic; 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, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la
realització de la prestació.
b) D’acord amb l’article 89.1.c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures
utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans d’estudi i recerca de l’empresa.
D’acord amb la previsió de l’article 89.1.h) LCSP, les empreses de nova creació, entenent com a tals
les que tinguin 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, declararan la seva
solvència tècnica segons el criteri b).
-9 Criteris d’adjudicació: clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars.
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Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta seran, de forma
decreixent (i fins a un màxim de 100 punts), els que tot seguit s'indiquen, tenint en compte la relació
cost-eficàcia segons amb la totalitat de la proposició i d’acord amb la ponderació que es detalla per
a cadascun d’ells:
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins

a 100 punts.

a) Millor descompte mig ponderat d’acord amb l’especificat a l’Annex màxim 47 punts
II de desglossament oferta econòmica i altres criteris de valoració
automàtica (en concret Annex 1A) DESCOMPTES SOBRE TARIFA
PVP FABRICANTS MATERIAL LAMPISTERIA, que consta a
l’Annex 3:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝐷𝑚𝑝 =

𝐷𝑚𝑝 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
× 47
𝐷𝑚𝑝 𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

Càlcul descompte mig ponderat segons Annex 1A:
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑔 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 = (𝐿1 × %𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) + ⋯ + 𝐿29 × %𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó)

b) Millor descompte mig ponderat d’acord amb l’especificat a màxim 47 punts
l’Annex II de desglossament oferta econòmica i altres criteris de
valoració automàtica (en concret Annex 1B) DESCOMPTES SOBRE
TARIFA PVP FABRICANTS MATERIAL ELECTRICITAT, que
consta a l’Annex 3:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝐷𝑚𝑝 =

𝐷𝑚𝑝 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
× 47
𝐷𝑚𝑝 𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡

Càlcul descompte mig ponderat segons Annex 1B:
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑔 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 = (𝐸1 × %𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó) + ⋯ + 𝐸34 × %𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó)
Nota: No s’inclou a l’Annex 1B el cablejat elèctric ni de dades, ja que el coure està subjecte a
fluctuacions constants i elevades del mercat, amb el que el preu és variable.
Quan sigui necessària fer una compra de cablejat gran es podrà demanar oferta a dues o tres
empreses i es farà la compra a l’empresa més avantatjosa.
Els descomptes presentats seran sobre PVP que dona el fabricant segons tarifes adjuntes al plec a
l’Annex 1C.
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No s’indiquen descomptes de referència mínims per tal que el licitant estudiï específicament la
seva proposta. Però en cas de considerar que no s’obtenen uns descomptes de mercat en cap de les
ofertes presentades a la licitació es podrà considerar el concurs nul.
c) Millora de l’horari de botiga mínim exigit de 8.00 a 13.00 hores de màxim 2 punts
dilluns a divendres:

No fa cap millora. Horari de 8.00 a 13.00 hores.

0 punts

Millora en ampliació horari de tancament. Horari de 8.00 a 14.00 hores.

2 punts

d) El proveïdor disposa de pàgina web pròpia on trobar els PVP de les màxim 1 punt
diferents marques:

No en disposa

0 punts

Disposa

1 punt

e) El proveïdor disposa de botiga online on poder fer les gestions de màxim 1 punts
comanda, consulta de tarifes pròpies (PVP amb els descomptes
aplicables adjudicats):

No en disposa

0 punts

Disposa

1 punt

f) El proveïdor disposa d’equip d’enginyers de suport per al càlcul i màxim 2 punts
assessorament d’instal·lacions per a tot tipus d’instal·lacions (haurà
d’indicar equip, titulació i especialitat de cada persona):

No en disposa

0 punts

Disposa d’un equip bàsic (1 enginyer per totes les instal·lacions)

1 punt

Disposa d’un equip complert (mínim 1 enginyer per l’aigua, calefacció i 2 punts
clima, 1 enginyer per electricitat)
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Clàusula dotzena del plec de clàusules
administratives particulars.
1. Condicions especials d’execució de caràcter socialment responsable
a. Els licitadors i contractistes s’obliguen a adoptaran una conducta èticament exemplar i
actuaran per evitar la corrupció en qualsevol de les seves possibles formes i hauran
d’adequar la seva activitat a l’efecte, assumint particularment les obligacions recollides a
l’ANNEX PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA.
b. El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral i
de seguretat social, així com a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de
treball i el compliment dels convenis col·lectius aplicables.
c. Així mateix, el contractista estarà obligat al compliment de la normativa nacional i de la
Unió Europea en matèria de protecció de dades.
d. Aquestes condicions tenen caràcter d’obligació contractual essencial als efectes assenyalats
en l’article 211.f) de la LCSP, per tant, el seu incompliment pot ser causa de resolució del
contracte, sense perjudici de que pugui ser objecte de penalització, d’acord amb l’article
192.1 de la LCSP.
2. Altres condicions especials d’execució:
a. Per a garantir el correcte servei, ja que es necessiten els materials dins l’horari de treball del
personal de la brigada, l’empresa ha de disposar d’un magatzem a Mataró, en l’horari, com
a mínim, de 8.00 a 13.00 hores.
b. El proveïdor ha d’indicar una persona i telèfon de contacte fora d’horari de botiga per si fos
necessari iniciar alguna gestió abans del següent dia hàbil.
-11 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des l’endemà de la publicació de la licitació
en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: Clàusula quinzena del plec de clàusules administratives
particulars.
 Annex declaració responsable
 Còpia de la targeta d’identificació fiscal
 Altres declaracions (si s’escau)
 Annex II Desglossament oferta econòmica i altres criteris de valoració automàtica
 Annex condicions laborals del personal
c) Presentació d’ofertes: Només mitjançant la plataforma Pixelware https://contractaciomataro.cat .
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí.
-12 Obertura de proposicions
L’obertura dels sobres A i B es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública
PIXELWARE. De conformitat amb el que estableix l’article 157 de la LCSP, l’obertura no es
realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El
sistema informàtic que suporta la plataforma PIXELWARE té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.
La Mesa de contractació qualificarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs (sobre A).
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Si s’observessin defectes materials en la documentació presentada, es podrà concedir, si s’estima
convenient, un termini no superior a tres dies, a fi que el licitador esmeni l'error. La Mesa desestimarà
aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat i
solvència exigides.
Es donarà coneixement en el perfil del contractant sobre l’admissió o exclusió de les empreses
licitadores. Tot seguit es farà l’obertura de la documentació relativa als criteris quantificables
automàticament (sobre B).
-13 Recurs:
- Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-administratiu, davant del
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la
present notificació.
- O bé, directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de
l'endemà de la recepció de la present notificació, davant del jutjat contenciós-administratiu de
Barcelona.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.
Podeu presentar recurs a qualsevol dels llocs establerts a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 de
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclosa la seu electrònica d'aquest
ajuntament. Des de la vostra carpeta electrònica podreu accedir a aquest expedient i presentar la
documentació que creieu convenient.
Independentment de la via administrativa o jurisdiccional, l'informem que disposa de la possibilitat
de presentar una queixa davant del Defensor del Ciutadà, les decisions del qual no són vinculants i
prenen la forma de recomanació. Per interposar aquesta queixa cal que es posi en contacte amb
l'oficina del Defensor, al C/ Cuba número 47, trucant al telèfon 937582499 o enviant un correu a
defensor@ajmataro.cat.
Regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat

CSV (Codi segur de verificació)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7EQUBCFYENUTNPYI6TA4TF4I

Data i hora

28/05/2021 09:37:22

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7EQUBCFYENUTNPYI6TA4TF4I

Pàgina

6/6

