ANUNCI
De l’Ajuntament d'Esparreguera pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al desenvolupament dels
Plans d’ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera (exp. 3086-3187/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Número d’identificació: 807650006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Serveis Jurídics Territori i Sostenibilitat
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 3086-3187/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament, 1
c) Localitat i codi postal: Esparreguera CP: 08292.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 937771801.
f) Adreça electrònica: territori@esparreguera.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?
reqCode=viewDetail&idCap=1209595
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 29 de juliol de 2021 a les 14:00 hores.
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 del migdia
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament de petita maquinària, eines i material fungible per al
desenvolupament dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament d’Esparreguera.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots:
Lot 1.- Maquinària
Lot 2.- Eines petites i altre material

Lot 3.- Elements especials
Lot 4.- Subministrament de materials d’electricitat i fontaneria
Lot 5.- Subministrament de material de pintura
d) Lloc d'execució: Esparreguera.
e) Termini d'execució: 5 mesos
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV:
42000000-6 (Maquinaria industrial)
43000000-3 (Maquinaria per a la mineria i l’explotació de canteres u equips de
construcció)
44000000-0 (Estructures i materials de construcció y productes auxiliars per a
la construcció)
h) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 87.575,57€ (vuitanta-set mil cinc-cents setanta-cinc euros amb
cinquanta-set cèntims), IVA inclòs, amb el següent desglossament:





a)

Lot 1: 11.181,48€, IVA inclòs
Lot 2: 15.701,99€, IVA inclòs
Lot 3: 4.001,42€, IVA inclòs
Lot 4: 43.000,00€, IVA inclòs
Lot 5: 13.690,68€, IVA inclòs

Valor estimat del contracte: 72.376,50 € sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu de licitació

-8 Requisits específics del contractista
a)

Classificació: no

b)

Solvència: La indicada en la clàusula 1.10) del plec de clàusules administratives particular.

-9 Criteris d’adjudicació: Els indicats en la clàusula 1.11) del plec de clàusules administratives
particular.
-10 Condicions especials d’execució: Les indicades en la clàusula 2.2) del plec de clàusules
administratives particular.
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 4 d’agost de 2021 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: La indicada en la clàusula 1.9) del plec de clàusules
administratives particular.
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: mitjançant l’eina VORTAL accessible a l’adreça web següent:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=aytoesparreguera
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Esparreguera.
b) Data: 6 d’agost de 2021, obertura sobre únic
c) Hora: 10:00 hores
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions NO és
públic.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
Esparreguera, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Eduard Rivas Mateo

