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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
Servei de Comerç i Consum

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083529 KLG1T-EMYBP-O6PBR C717A762A98B7F56815B4D2AF7A119CB88506D0F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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Exp. Núm.:
Tramitació ordinària

Tramitació urgent

AN N E X 1. QU AD R E R E SUM
A.- PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT: AJUNTAMENT DE SABADELL
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: TINENTA D’ALCALDE DE L’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I IMPULS ADMINISTRATIU
SERVEI GESTOR: COMERÇ I CONSUM
Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer de les Tres Creus, 202
Telèfon: 93 745 31 66
Fax:
Adreça de correu electrònic: rarroyo@ajsabadell.cat
B.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT (Clàusula 4)
Consultes preliminars del mercat:
SI

NO

Data publicació al perfil del contractant:
Informació sol·licitada:
Empresa

CIF

Concepte

C.- OBJECTE DEL CONTRACTE. (Clàusula 5)

Descripció: Aquest contracte té per objecte la compra de 40 casetes de fusta destinades a la
realització de fires temàtiques per la ciutat. La fira més important serà la de Santa Llúcia, però
també facilitaran i donaran suport a d’altres fires i esdeveniments que es puguin realitzar a
Sabadell. La instal·lació, muntatge i desmuntatge així com el manteniment, anirà a càrrec del
personal de l’Ajuntament o personal de suport.
Les especificacions tècniques de les casetes es detallen en l’apartat primer del Plec de
clàusules tècniques.
Contracte mixt:
SI

Contracte tracte successiu (DA 33a LCSP):
NO

Codi CPV: 45223822-4

SI

NO

Descripció CPV: Elements prefabricats

Codi NUTS: ES511

D.- NECESSITATS I FINALITATS DEL CONTRACTE (Clàusula 6)
Necessitats administratives del contracte:

La Fira de Santa Llúcia de Sabadell és una manifestació tradicional i cultural del Nadal que es
remunta a l’any 1934. Aquest esdeveniment està organitzat per l’Agrupació Fira de Santa
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Llúcia de Sabadell, associació sense ànim de lucre, i que fins a la darrera edició cada
participant aportava la seva caseta, així com tot l’equipament necessari. Es dona la
circumstància que l’equipament, especialment les casetes, no han estat renovades des de fa
molts anys. Amb el pas del temps els estils de les fires temàtiques han anat canviat i ara
l’Ajuntament de Sabadell vol donar un aspecte més estètic, i un aire més entranyable i
acollidor a aquesta tradicional fira, així com establir un estil propi per a d’altres fires
temàtiques de la ciutat. Es per aquest motiu que s’ha estudiat la opció de casetes de fusta
valorant i decidint la opció de compra com a la millor opció, amb l’objectiu d’optimitzar els
recursos destinats i amb la voluntat de poder donar-li un ús a d’altres fires i esdeveniments
que es duguin a terme a la ciutat.
Consideracions socials, mediambientals i d’innovació del contracte:

Els elements subministrats hauran de ser de qualitat contrastada i hauran de complir amb la
normativa vigent. Es valorarà especialment la seva gestió ambiental i ètica.
Els materials de fusta hauran de portar certificats de producció sostenible tipus FSC, DGQA o
PEFC.
E.- DIVISIÓ EN LOTS (Clàusula 7)
Possibilitat de licitar per lots:
SI

NO

Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:

La inconveniència de licitar l’objecte del contracte dividit en lots, d’acord amb l’article 99 de la
LCSP, ve donada perquè l’objecte del contracte és el subministrament d’un conjunt de
casetes que per raons estètiques han de ser totes idèntiques, ja que són per a una mateixa
fira, la Fira de Santa Llúcia, la més important de la ciutat i la que ha de donar un aspecte
autèntic de mercat nadalenc per a la ciutat.
LOT 1

CPV

LOT 2

CPV

LOT 3

CPV

Limitació del número de lots als que es poden presentar oferta:
Justificació de l’elecció anterior:
Limitació del número de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador:
Justificació de l’elecció anterior:
Criteris d’aplicació si es sobrepassa la limitació dels lots a adjudicar:
1.
2.
3.
S’admet la reserva de lots:
SI

NO

Lot/s reservat /s a Centres Especials de Treball:
Lot/s reservat/s a Empreses de inserció:
S’admeten ofertes integradores:
SI

NO
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Condicions i combinació de lots:

F.- ADMISSIÓ DE VARIANTS (Clàusula 8)
Admissió:
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083529 KLG1T-EMYBP-O6PBR C717A762A98B7F56815B4D2AF7A119CB88506D0F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

SI

NO

Elements:
Condicions:

G.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Clàusula 9)
Import

LOT 1
€ LOT 1
€
LOT 2
€ LOT 2
€
LOT 3
€ LOT 3
€
Total
53.719,00 € Total
11.281,00 €
Es permet el preu en lliurament de béns de la mateixa classe
SI

Pressupost de licitació
( IVA inclòs)

Tipus d’IVA aplicable: ___ %
Import IVA
LOT 1
LOT 2
LOT 3
Total

€
€
€
65.000,00 €

NO

H.- VALOR ESTIMAT (Clàusula 10)
Pressupost base de licitació (sense IVA)
Import de les modificacions previstes amb cost econòmic (sense IVA)
Import de les eventuals pròrrogues (sense IVA)
Import altres conceptes (sense IVA)
Total del valor estimat
Mètode de càlcul:
Preu unitari

53.719,00 €
€
€
€
53.719,00 €

I. FORMA DE DETERMINAR EL PREU (Clàusula 11)
A tant alçat:
SI

NO

Determinació per preus unitaris:
SI

NO

Detall preu (excepte tant alçat):
Concepte

Preu sense IVA

Caseta de fusta normal (39)
Caseta de fusta especial (adaptada a
minusvalidesa) (1)
Altres modalitats:

IVA ... %

Preu amb IVA inclòs

1.340€

281,4€

1.621,4€

1.459€

306,4€

1.765,4€

J.- FINANÇAMENT PRESSUPOSTARI, ANUALITATS I FACTURACIÓ (Clàusules 12 i 14)
Ajuntament de Sabadell
100%
Altres
%
Tramitació anticipada
SI
Exercici

2020

€
€

NO
Aplicació
pressupostària

514/4391/62902

Projecte
pressupostari

Núm. apunt previ

2020/2/AJSB 920200009972
D/43 Casetes
de Nadal

Núm.
referència

22020008285

Total (IVA inclòs)

65.000,00€

65.000,00€
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Forma de pagament:

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1083529 KLG1T-EMYBP-O6PBR C717A762A98B7F56815B4D2AF7A119CB88506D0F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
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L’empresa adjudicatària presentarà una única factura un cop lliurada la comanda amb tots els
elements sol·licitats.

Òrgan de contractació
Òrgan en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació
(unitat tramitadora)

Tinenta d’alcaldessa de l’Àrea CODIGO DIR 3
de Desenvolupament i Impuls
Administratiu
Intervenció Municipal
CODIGO DIR 3

L01081878

Servei de Comerç i Consum

L01081878

CODIGO DIR 3

L01081878

K.- DURADA DEL CONTRACTE (Clàusula 13)
Termini: 1 mes
El període d’execució de contracte serà d’un mes des de la formalització del contracte. No es preveu cap
pròrroga.
Terminis parcials d’execució:
SI

NO

Indicació terminis parcials:
Pròrrogues previstes:

SI

NO

Detall pròrrogues:

L.- REVISIÓ DE PREUS (Clàusula 15)
Fórmula:
SI

NO

M.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE (Clàusula 17)
1. El lliurament inclou obligatòriament el transport i la

disposició de tot el material
subministrat en el lloc que el tècnic responsable del Servei de Comerç i Consum
indiqui, o en el seu defecte, el personal de la Secció de Parcs i Jardins de
l’Ajuntament de Sabadell que rebi el material, indiqui al representant de l'empresa
adjudicatària. La descàrrega del material anirà a càrrec del personal de
l’Ajuntament o personal de suport mitjançant toro mecànic elevador.
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N.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Clàusula 18)
1. Les 40 casetes s’hauran de lliurar a la plaça del Doctor Robert

de Sabadell, i allà
es donarà el suport tècnic necessari per part de l’empresa adjudicatària amb
personal propi, perquè els operaris designats per l’Ajuntament de Sabadell puguin
procedir a la descàrrega mitjançant toro mecànic elevador propi i el muntatge de
les casetes subministrades segons les instruccions de muntatge que indiqui el
personal tècnic de l’empresa adjudicatària. Els retards en el lliurament seran
comunicats per l'empresa al tècnic responsable del Servei de Comerç i Consum, i
podrà ser causa de sanció o de resolució de contracte. El transport, descàrrega o
qualsevol manipulació del material o despesa addicional en el seu lliurament, així
com el suport tècnic pel muntatge estaran inclòs en el preu del mateix.
Les operacions de descàrrega del material subministrar es realitzaran en les
condicions de seguretat que estableix la legislació vigent, pel personal propi i per
als vianants, vehicles i tercers en general. En particular es posaran sempre en
coneixement de la Policia Municipal, amb la deguda anticipació i es compliran les
condicions relatives a senyalització o protecció que aquesta indiqui. Si són
previsibles alteracions del trànsit, aquest extrem serà també expressament
comunicat amb anticipació al departament de Policia Municipal, qui n’establirà les
condicions adients.
Els elements subministrats hauran de ser de qualitat contrastada i hauran de
complir amb la normativa vigent. Es valorarà especialment la seva gestió
ambiental i ètica.
Els materials de fusta hauran de portar certificats de producció sostenible tipus
FSC, DGQA o PEFC.

O.- SUBCONTRATACIÓ (Clàusula 19)
Admissió subcontractació
SI

NO

Percentatge màxim autoritzat:
100%

Parts del contracte en les quals no és permesa la subcontractació:
Admissió pagament directe a subcontractistes:
SI

NO

P.- PENALITATS (Clàusula 21)
Incompliment
1
2
3

Graduació (lleu/greu)

Penalitat

Q.- PÒLISSA ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL (Clàusula 22)
Import mínim assegurat: 1.000.000 € per sinistre
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R.- COMPOSICIÓ DE LA MESA CONTRACTACIÓ (Clàusula 24)
Titulars
Suplents
Membres
(noms i cognoms / càrrec)
(noms i cognoms /càrrec)
Presidència
Sra. Mercè Ruiz Serrano (cap del Servei Sr. Francisco Pérez Morales
de Comerç i Consum)
(coordinador de l'Àrea Desenvolupament
Econòmic i Impuls Administratiu)
Secretaria
Sr. David Cabezuelo Valencia (secretari Cristina Muñiz Olivera (cap de Secció de
general)
Consum)
Vocal
Sr. Rafael Arroyo Blanco (tècnic de
Marcel Tarrés i Camprubí (cap de Secció
comerç)
de Mercats)
Vocal
Montserrat Jorba Muñoz,
Sr. Miquel Àngel Pérez Cantos (Cap de
(viceinterventora)
Secció de control Posterior)

S.- CAPACITAT PER LICITAR (Clàusula 25 )
Contracte reservat
Percentatge mínim reservat:
SI

Lot/s:

NO

Centres Especials de treball amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30%
Empreses d’inserció amb percentatge mínim treballadors discapacitat o exclusió social 30 %

T.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA (clàusula 26)
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció
Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
a) negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a
80.000€ .

b)

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els 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 negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Import:_________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:
Import:_________

c)

Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat
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SOLVÈNCIA TÈCNICA
Criteri de selecció

Mitjà acreditació

Relació dels principals subministraments
realitzats en els últims tres anys corresponents
al mateix tipus o naturalesa de l’objecte del
contracte.

S’acreditarà mitjançant certificats que han
d’indicar l’import, les dates i el destinatari
públic o privat. Aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
subministraments acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’atendrà
als tres primers dígits dels respectius codis de
la CPV i l’import anual acumulat en el any de
major execució sigui igual o superior al 70 per
cent de l’anualitat mitjança del contracte.

a)

b)

Relació del personal tècnic o unitats tècniques, Declaració responsable acompanyada de la
estiguin o no integrats en l’empresa dels que
documentació acreditativa
es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.

c)

Descripció de les instal·lacions tècniques, de
les mesures emprades per garantir la qualitat i
els mitjans de’estudi i d’investigació de
l’empresa.

d)

Control efectuat per l’entitat del sector públic Certificat organisme corresmonent
contractant o, en el seu nom, per un organisme
oficial competent de l’Estat en el qual
l’empresari estigui establert, en relació a la
capacitat de protducció de l’empresari o sobre
els mitjans d’estudi o investigació amb que
compta, així com les mesures per controlar la
qualitat.

e)

Mostres, descripcions i
productes a subministrar

fotografies

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

dels Declaració responsable
certificats d’autenticitat

f)

Certificats expedits per instituts o serveis Documentació acreditativa
oficials encarregats del control de qualitat, de
competència reconeguda, que acreditin la
conformitat
de
productes
perfectament
detallada mitjant referències a determinades
especificacions o normes tècniques.

g)

Indicació dels sistemes de gestió de la cadena
del subministre, inclosos els que garanteixin el
compliment de les Convencions fonamentals
de l’Organització Internacional del Treball i de
seguiment que l’empresari pugui aplicar en
l’execució del contracte,

acompanyada

de

Declaració
responsable
amb
menció
expressa de les normes tècniques o
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
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Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)
Indicació del personal tècnic o de les unitats
Declaració responsable
tècniques, integrades o no en l'empresa,
participants en el contracte, especialment
aquells encarregats del control de qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les Declaració responsable
mesures emprades per garantir la qualitat i els
mitjans de’estudi i d’investigació de l’empresa.

U.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS (Clàusules 28 i 31)
Admissió proposta mitjançant arxiu electrònic
SI

NO

REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL DESPATX LLUCH
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h - Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h
Obligatori demanar CITA PRÈVIA https://citaprevia.sabadell.cat
Adreça del registre: c. de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
Telèfon: 010 - 93 745 31 10
Fax: 93 745 33 78
Adreça correu electrònic: 010@ajsabadell.cat
Acceptació presentació electrònica d’ofertes
SI

NO

Presentació sol·licituds: català i castellà
Termini màxim: 15 DIES NATURALS
Obertura dels sobres
Obertura sobre 1
Obertura sobre 2
Obertura sobre 3

Data i hora

V.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (Clàusula 32)
Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE 3)
1.

Lloc

Fórmula

Ponderació
80 punts

Oferta econòmica: El pressupost base de
licitació podrà ser millorat a la baixa,
atribuint-se una ponderació de fins a 45
punts, d’acord amb el següent criteri:
- 45 punts a la màxima baixa
oferta
- 0 punts si no es presenta baixa Fins a 45
punts
- La resta d’ofertes es puntuaran
de manera lineal d’acord amb la
següent fórmula:
Puntuació = 45·

[Lic] – [Oferta]
[Lic] – [Max]

[Lic]: Preu de licitació
[Max]: Oferta amb màxima baixa
[Oferta]: Oferta a valorar
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2.

Augment de prestacions a l’interior i
exterior de les casetes: Es valorarà que
s’augmenti la quantitat mínima d’elements
previstos a l’espai interior i exterior de la
caseta i sempre que sigui possible, per la
tipologia d’elements a instal·lar i utilitat. Es
valoraran de la següent manera:

Fins a 35
punts.

- Per cada element addicional a
l’interior de cada caseta: 5 punts
- Per cada element addicional a
l’exterior de cada caseta: 7 punts
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2)

Ponderació
20 punts

1. Es valorarà el disseny que es consideri més adequat per a la celebració de la Fins a 20
Fira de Santa Llúcia, així com la vistositat i originalitat de la caseta i la inclusió punts
de sistemes de configuració que facin que les casetes siguin polivalents per
altres fires i esdeveniments del municipi. L’oferta s’acompanyarà d’un
projecte amb les casetes a subministrar, a excepció, en el seu cas, dels
elements addicional que s’ofertin per tal que siguin valorats mitjançant
fórmula automàtica. Es valorarà el disseny innovador de les casetes, la
facilitat de muntatge i desmuntatge de les mateixes, el seu manteniment i la
seva polivalència a l’hora de configurar-les segons les necessitats de la fira o
esdeveniment.
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 3):

a. Oferta econòmica
b. Fitxa individualitzada del tipus de caseta de fusta a subministrar, indicant les seves
característiques generals i especificant les característiques específiques per l’augment de les
prestacions a l’interior i l’exterior de les mateixes, indicant els aspectes següents:
• Nombre d’elements addicionals a l’interior de cada caseta, foto/disseny de cadascun
dels elements, descripció de la funcionalitat i de la utilitat de cada element proposat,
així com de les seves característiques.
• Nombre d’elements addicionals a l’exterior de cada caseta, foto/disseny de cadascun
dels elements, descripció de la funcionalitat i de la utilitat de cada element proposat,
així com de les seves característiques.
Les característiques mínimes de les casetes de fusta i dels seus elements són les que es
detallen en la clàusula 1 com a objecte del contracte.
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Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2):

a. Fitxa individualitzada del tipus de caseta de fusta a subministrar, indicant les seves
característiques generals i especificant els aspectes següents:
• Foto/disseny i dimensions del model de caseta de fusta proposat.
• Descripció tècnica de l’estructures de la caseta de fusta proposada.
• Descripció de tots els elements que incorporaran la caseta de fusta proposada.
• Foto/disseny de descripció del sistema de muntatge i desmuntatge de la caseta
proposada.
b. Foto/disseny de les diferents configuració d’unió i muntatge de les casetes:
• Per a una configuració de dues casetes amb finestres-mostrador.
• Per a una configuració de dues casetes, una amb finestra-mostrador i l’altra oberta
pel davant.
• Per a una configuració de dues casetes totalment obertes pel davant.
c. Cronograma del temps que es trigarà per fer la descàrrega de tot el material a subministrar
i del muntatge de totes les casetes al carrer.
S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i que siguin de
fabricació ètica i eco-responsable, tenint en compte que només s’utilitzarà fusta amb
certificats de producció sostenible i origen de la fusta tipus FSC, DGQA o PEFC (gestió
forestal responsable).
W.- PARÀMETRES DE LES OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
(Clàusula 33)
1
Tindran la consideració d’ofertes anormals o desproporcionades les ofertes econòmiques
que representin una baixa que superi en 10 punts percentuals la mitjana aritmètica de les
ofertes dels licitadors.
X.- GARANTIA DEFINITIVA (5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs) (Clàusules 35 i 44)
Admesa la constitució mitjançant retenció preu
Exigida

No exigida

SI

NO

Justificació exigència en cas de contractes reservats :
Termini garantia:

Els elements subministrats hauran de tenir garantia durant el termini que estableix la
normativa vigent i en cas de vicis o defectes durant el termini de garantia,
l’Ajuntament reclamarà al contractista que reposi els elements que siguin inadequats
o que els repari, d’acord amb l’article 305 de la LCSP.
Y.-RESPONSABLE DEL CONTRACTE (Clàusula 38)

Sr. Rafael Arroyo Blanco

Z.-MODIFICACIONS CONTRACTUALS (Clàusula 41 )
1. No es preveu la modificació del contracte
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AA.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS (Clàusula 49)
Òrgan competent en els procediments de recurs:
a) Contra el actes dictats per l’òrgan de contractació, recurs de reposició davant el mateix òrgan o
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats del contenciós-administratiu de la província de
Barcelona.
b) Contra el actes de la Mesa de contractació, recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació.
Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs alçada: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Comerç i Consum
Adreça: Carrer Tres Creus, 202
Telèfon: 93 745 31 66
Fax:
Adreça de correu electrònic: comerciconsum@ajsabadell.cat

DILIGÈNCIA: Per fer constar que el present quadre resum s’ajusta al model de plec tipus
aprovat per la Alcaldia segons decret núm. 2717/2018, de data 8 de març, i està adaptat a la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Sabadell, a data de la signatura electrònica

Cristina Muñiz
Olivera - DNI
38086525C (AUT)

Firmado digitalmente por
Cristina Muñiz Olivera DNI 38086525C (AUT)
Fecha: 2020.09.08
10:34:13 +02'00'

Signat:

11

