ANUNCI
de l’Ajuntament de Matadepera, sobre licitació del contracte del subministrament de
material de construcció, ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura pel manteniment
dels equipaments municipals i la via pública de Matadepera
1.- Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Matadepera
Dependència que tramita l’expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Central de compres/contractació conjunta: No
Número d’expedient: X2021001535
2.- Obtenció de documentació i informació:
-

Entitat: Ajuntament de Matadepera
Domicili: Plaça de l’Ajuntament núm. 1
Localitat i codi postal: Matadepera 08230
Telèfon: 93 787 02 00
Correu electrònic: cortadatt@matadepera.cat
Direcció internet perfil del contractant: www.matadepera.cat
Adreça electrònica en la qual estan disponibles els plecs de la contractació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890

3.- Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte:
L’objecte d’aquest contracte és el subministrament de material de construcció,
ferreteria, lampisteria, electricitat i pintura, necessaris pel correcte manteniment de tots
els equipaments municipals i la via pública de Matadepera.
Aquest contracte inclou:


Articles estàndard que són els del llistat de l’annex III d’aquest plec



Articles no estàndard que són articles no inclosos en aquest, però que formen
part del llistat de preus comercials de l’adjudicatari i que, tot i no estar inclosos,
són de la mateixa naturalesa que els articles estàndard i l’adjudicatari els pot
aconseguir mitjançant la subcontractació. L’empresa haurà de facilitar al
moment de la signatura del contracte i regularment cada any o cada vegada
que hi hagin canvis, el catàleg oficial de materials que subministren, amb una
taula de preus oficials de venda al públic (P.V.P).

b) Divisió en lots:

D’acord amb el que disposa l’article 99.3.b) de la LCSP aquest contracte es divideix
amb els següents lots:

1

Materials de construcció i eines

2

Materials de ferreteria i eines

3

Materials de lampisteria i eines

4

Materials de electricitat i eines

5

Materials de pintures i eines

Les empreses es poden presentar a un o a més lots en funció dels productes que
distribueixen. Es podrà adjudicar més de un lot a la mateixa empresa.
c) Lloc de lliurament: Magatzem de la Brigada d’Obres i Serveis de Matadepera,
avda. Rocafort, núm. 2 de Matadepera.
L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar a l’empresa adjudicatària el
subministrament d’una comanda a qualsevol dels equipaments municipals o a
la via pública. Els costos que es puguin derivar d’aquest transport ja estaran
inclosos en el preu que consti a la oferta.
d) Termini d’execució: 1 any a comptar des de l’endemà de la formalització del
contracte.
e) Pròrroga: Sí, s’admet pròrroga per períodes d’un any, sense que la vigència
del contracte, pròrrogues incloses pugui excedir de 4 anys.
f) Codi CPV 2008:
Lot 1.
Materials de construcció i eines
Lot 2.
Materials de ferreteria i eines
Lot 3.
Materials de lampisteria i eines
Lot 4.
Materials electricitat i eines
Lot 5.
Materials de pintures i eines

44100000-1 Materials de construcció i elements afins
44316400-2 Articles de ferreteria.
44510000-8 Eines
44115200-1 Materials per a lampisteria i calefacció
42500000-1 Equips de refrigeració i ventilació
24000000-4 Productes químics
31681410-0 Materials elèctrics
44800000-8

Pintures, vernissos i massilles

g) Codi NUTS: ES511- Barcelona
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No s’escau
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació ordinària
c) Procediment: obert amb regulació harmonitzada

d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5.- Pressupost de licitació i valor estimat
a) Valor estimat del contracte: 465.210,74 € més IVA
b) Pressupost de licitació: 134.025,00 euros IVA inclòs
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs per a cadascun dels lots:


Lot 1 Materials de construcció i eines: 1.149,38 €



Lot 2 Materials de ferreteria i eines: 1.241,32 €



Lot 3 Materials de lampisteria i eines: 1.375,83 €



Lot 4 Materials electricitat i eines: 1.385,54 €



Lot 5 Material de pintures i eines. 386,16 €

8.- Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
Volum anual de negoci del licitador referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de de les dates de constitució o d’inici de l’activitat de l’empresari
i de la presentació d’ofertes
Import mínim:
Serà el següent per a cadascun dels lots que es correspon amb l’anualitat mitja
establerta amb referència al valor estimat del contracte per a cadascun d’ells:
LOT
1
2
3
4
5

NOM
Materials de construcció i eines
Materials de ferreteriai eines
Materials de lampisteria i eines
Materials de electricitat i eines
Material de pintures i eines

IMPORT MÍNIM SOLV.
ECONÒMICA SENSE IVA
24.136,98 €
26.067,77 €
28.892,36 €
29.096,28 €
8.109,30 €

Acreditació documental:
Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum
anual de negoci mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel
Registre Mercantil. En el supòsit que l’empresari individual no estigués obligat a
legalitzar els seus llibres en el Registre Mercantil, haurà d’acreditar el volum anual de
negoci mitjançant una declaració signada amb els justificants de les seves operacions
durant aquell any.
Solvència professional o tècnica:
Mitjans:


Relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres (3) anys, d’igual o
similar naturalesa que el que constitueix l’objecte del contracte, que inclogui objecte,
import, dates, i el destinatari, públic o privat d’aquests signada pel representant legal
de l’empresa.
Requisits mínims:
LOT
1
2
3
4
5

NOM
Materials de construcció i eines
Materials de ferreteriai eines
Materials de lampisteria i eines
Materials de electricitat i eines
Material de pintures i eines

IMPORT MÍNIM SOLV.
TÈCNICA SENSE IVA
24.136,98 €
26.067,77 €
28.892,36 €
29.096,28 €
8.109,30 €

Acreditació documental:



Quan els subministraments s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
Quan els subministraments s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant
un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests subministraments o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal de
l’empresa licitadora.
Classificació empresarial
D’acord amb l’article 77.1.c) de la LCSP no serà exigible la classificació empresarial.
9.- Criteris que s’han d’utilitzar per adjudicar el contracte:
Tot els lots tindran els mateixos criteris d’adjudicació.

PUNTUACIÓ MÀXIMA CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

100

Criteris d'adjudicació automàtics relacionats amb el preu:

55

Percentatge de baixa de productes no estàndard del catàleg propi del
licitador, i en cas de no existir, del catàleg oficial de la marca de la que es
demani el producte.

30

Percentatge de baixa al llistat de preus de productes estàndard (annex I)

25

Criteris d'adjudicació automàtics relacionats amb la qualitat:

45

Temps de resposta en casos d'urgència

45

Veure clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives particulars
10.- Condicions especials d’execució del contracte
Condicions
L'empresa contractista ha de garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat
Social de les persones treballadores destinades a l'execució del contracte.
L’empresa contractista complirà amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre de
Prevenció de Riscos Laborals respecte del local de subministrament de
material
L’empresa contractista, en tota la documentació, publicitat, imatge o
materials necessaris per a l’execució del contracte ha de fer un ús no
sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge discriminatòria de les dones
o estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d’igualtat la presència
equilibrada, la diversitat i la coresponsabilitat.

Motivació
Garantir el respecte dels
drets laborals bàsics.
Garantir la seguretat i la
protecció de la salut en el
lloc de treball
Eliminar la discriminació
entre home i dona

Aquestes condicions especials d’execució es configuren com obligacions essencials
del contracte i el seu incompliment comportarà la resolució del contracte.
11.- Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
12.03.2021
12.- Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: 12.04.2021 fins a les 23:59 hores
b) Presentació d’ofertes:
Presentació electrònica. Veure la clàusula 1.9) del PCAP
c) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Les empreses
es poden presentar a un o a més lots en funció dels productes que
distribueixen. Es podrà adjudicar més de un lot a la mateixa empresa.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No s’escau
e) S’accepta la facturació electrònica: El contractista està obligat a l’ús de la
factura electrònica i la seva presentació telemàtica
f) Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&
keyword=matadepera&reqCode=viewDetail&idCap=2105890
13.- Obertura proposicions
-

Entitat: Ajuntament de Matadepera
Lloc: Sala de Juntes de l’Ajuntament de Matadepera
Dates obertura sobres:



Sobre A “Documentació administrativa”: Es publicarà la data d’obertura al perfil
del contractant de l’Ajuntament de Matadepera.
Sobre B “ Oferta econòmica i tècnica – criteris automàtics”: Es publicarà la
data d’obertura al perfil del contractant de l’Ajuntament de Matadepera.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Els actes d’obertura no són
públics
Termini durant el qual els licitadors resten obligats a mantenir la seva oferta: 2
mesos (article 158.2 de la LCSP)


-

14.- Llengües per a redactar les ofertes o sol·licituds:
Català /castellà
15.- Recursos
a) Actes susceptibles d’impugnació:





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 directa o indirectament sobre
l’adjudicació, determini la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o un perjudici irreparable a drets o interessos legítims
Els acords d’adjudicació del contracte
Les modificacions del contracte basades en l’incompliment de l’establert als
articles 204 i 205 de la Llei de contractes del sector públic, per entendre
que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova licitació.

b) Recursos:
Contra aquests actes es podrà interposar el recurs especial en matèria de
contractació. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i
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 què disposen els articles
44 i ss. de la Llei de contractes del sector públic 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.
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació als efectes, la
modificació o l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs
especial en matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs
potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, de 3
d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
16.- Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
Matadepera, document signat electrònicament a la data de l’encapçalament
L’alcalde
Nil López Crespo

