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ANUNCI de licitació d’un contracte de subministrament en règim de lloguer de
l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot – Nadal 2022.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d’Olot.
b) Número d’identificació: P1712100E
c) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General. Servei de
Contractació.
d)Tipus de poder adjudicador: Administració Púbica
e) Número d’expedient: CCS120220000021
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d’Olot.
b) Domicili: Passeig Bisbe Ramon Guillamet, núm. 10.
c) Localitat i codi postal: Olot CP: 17800.
d) Codi Nuts: ES512
e) Telèfon: 972 27 91 18
f) Adreça electrònica: contractacio@olot.cat
g) Perfil del Contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/olot
h) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte del contracte: Subministrament en règim de lloguer de
l’enllumenat Nadalenc de la ciutat d’Olot, pel Nadal de 2022
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d’execució: Olot
e) Codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics:
31527200-8 LLUMS PER L’ENLLUMENAT EXTERIOR

f) Durada: S’estableix una durada de 1 any.
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4. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat
5. Pressupost de licitació
a) Pressupost de licitació: El pressupost màxim de licitació es fixa en: 57.851,24
€ + 12.148,76 € (IVA) = 70.000,00 €
b) Valor estimat del contracte: 57.851,24 €.
6. Garanties.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: SI.
c) Garantia contractual: No.
7. Presentació de proposicions:
a) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies naturals des del dia següent a la
publicació al Perfil del Contractant.
b) La presentació de proposicions es farà mitjançant l’eina de sobre digital.
c) La documentació s’haurà de presentar en TRES SOBRES.
(Veure clàusula 20 del PCAP)
8. Obertura de proposicions: Data i Hora: es comunicarà a través del Tauler
d’anuncis del Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
9. Criteris per a l’adjudicació del contracte:
a) Criteris avaluables mitjançant judici de valor ; màxim 25 punts.
a.1) Renderització de propostes
a.2) Varietat de dissenys, formes i volums
a.3) Gamma cromàtica
a.4) Modernitat dels elements
a.5) Millor adaptació a la distribució

(Fins a 8 punts)
(Fins a 5 punts)
(Fins a 4 punts)
(Fins a 4 punts)
(Fins a 4 punts)

b) Criteris avaluables mitjançant fórmules ; màxim 75 punts.
b.1) Preu de l’oferta econòmica
b.2) Nombre de punts Led
b.3) Superfície d’il.luminació
b.4) % Elements no plantejats anteriorment

(Fins a 20 punts)
(Fins a 20 punts)
(Fins a 20 punts)
(Fins a 15 punts)

(Veure clàusula 19 del PCAP)
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10. Publicitat i Perfil del Contractant: La licitació es publicarà en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
11. Modificacions: Veure clàusula 38 del PCAP.
12. Recursos: Veure apartat F del PCAP.
Josep Berga Vayreda
L’alcalde

Olot, 6 de maig de 2022
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