Regidoria de Serveis Generals
Àrea de Serveis Centrals
Unitat de contractació

Anunci licitació Subministrament
obert CONT2000038

ANUNCI DE LICITACIÓ
Ajuntament de Castellar del Vallès pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. CONT2000038)

-1
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Castellar del Vallès.
Número d’identificació: 805170005.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Castellar del Vallès
Tipus de poder adjudicador Administració Pública Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès.
Domicili: Passeig Tolrà, 1
Localitat i codi postal: Castellar del Vallès, CP: 08211.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937144040.
Adreça electrònica: ajuntament@castellarvalles.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/castellarvalles.cat
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Les persones interessades podran
dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació addicional sobre els
plecs de condicions i la documentació complementària, la qual haurà de facilitarse, almenys, 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del
termini de presentació de les proposicions. També poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
i) Horari d’atenció: 9.00h a 14:00h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Subministrament i instal·lació de mobiliari urbà destinat a
diverses places.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511 Castellar del Vallès
e) Termini d'execució: El contracte tindrà una durada de 2 mesos des de la
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-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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formalització del contracte. El contracte no serà prorrogable.
El lloc fixat per a la realització/lliurament de les obres/béns objecte del contracte és a
Castellar del Vallès.
El termini màxim pel subministrament del béns serà de 35 dies comptats des de la
data de la comanda.
Els terminis per fer la instal·lació d’aquests béns, com a màxim, no podrà sobrepassar
el període de 50 dies comptats des de la data de la comanda.
Els elements s’instal·laran a les següents places: Plaça de l’Era d’en Petasques, Plaça
Lluis Companys, Racó carrer St. Miquel, Parc de Canyelles (darrera església), Plaça
Major, Plaça Cal Calissó, Plaça de la Miranda, Plaça Rda. Ponent, Plaça de la Fàbrica
Nova, Pedrissos, Plaça a la Rda. Ponent a Can Carner, Plaça Pompeu Fabra, Zona verda
Skate parc, Plaça Esperanto, Zona Verda de l’Arbreda, Plaça Catalunya i Plaça de
Carcassona.
f) Codi CPV: 34928400-2 Mobiliari urbà i 39113600-3 Bancs per a assentar-se.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica. No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 41.298,00 euros sense IVA.
b) Pressupost base de licitació IVA exclòs: 41.298,00 euros IVA
21%:
8.672,58
euros
c) Pressupost base de licitació IVA inclòs: 49.970,58 euros
d) Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents:
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Producte/Obra

Estimació de
producte/
obra

Import preu
unitari màxim
IVA exclòs

Tipus
impositiu
IVA %

Import IVA

Import preu
unitari màxim
IVA inclòs

Sublot
1.1
Subministrament de
bancs eco,

33

260,00

21%

54,6

314,60

Sublot
1.1
Instal·lació de bancs
eco,

33

40,00

21%

8,4

48,40

Sublot
1.2
Subministrament de

27

190,00

21%

39,9

229,90
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Import IVA
Import preu
impositiu
unitari màxim
IVA %
IVA inclòs
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bancs,
Sublot
1.2
Instal·lació de bancs,

27

40,00

21%

8,4

48,40

Sublot
1.3
Subministrament de
bancs romàntics,

7

200,00

21%

42

242,00

Sublot
1.3
Instal·lació de bancs
romàntics,

7

34,00

21%

7,14

41,14

Sublot
1.4
Subministrament de
taules pícnic,

40

300,00

21%

63

363,00

Sublot
1.4
Instal·lació de taules
pícnic,

40

104,00

21%

21,84

125,84

Sublot
1.5
Subministrament de
papereres
per
deixalles gossos,

35

170,00

21%

35,7

205,70

Sublot
1.5
Instal·lació
de
papereres
per
deixalles gossos,

35

34,00

21%

7,14

41,14

Sublot
1.6
Subministrament de
fonts,

1

250,00

21%

52,5

302,50

-6 Admissió de variants: no.

-7 Garanties
Provisional: no.
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Definitiva: La garantia definitiva del 5% s’aplicarà sobre l’import del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, atès que l’import del contracte es determina en funció de preus
unitaris, article 107 apartats 1 i 3 LSCP.
Lots

Import garantia definitiva

1

2.064,90 €

Forma de constitució: d’acord amb la clàusula quinzena.
Admesa la constitució mitjançant la retenció de preu: No

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: G.2 Classificació empresarial En aquest contracte no és exigible la
classificació empresarial.
b) Solvència: El licitador haurà de complir les condicions següents:
G.1 Disposar de la solvència següent:
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima
de l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del mitjà
següent:
a) Mitjans:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis
dels tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte quan la seva duració sigui inferior a un any.
Import mínim:
Lot

Import mínim
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1

61.947,00 €

Acreditació documental:
S’haurà d’aportar la declaració responsable i el DEUC en la que es declara tenir
certificació, nota simple o informació anàleg expedida pel Registre Mercantil u
oficial que correspongui i que contingui els comptes anuals; i, en cas contrari pel
que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
b) Mitjans:
Assegurança d’indemnització per riscos professionals, d’acord amb l’article
87.3.b) LCSP, aquest no podrà ser d’import inferior al VEC del contracte.
Import mínim:
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Import mínim

1

41.298,00 €

Acreditació documental:
S’haurà d’aportar la declaració del compromís de la renovació o pròrroga de la
pòlissa tot garantint la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.

Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de
l’empresari per executar aquest contracte s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans
següents:
a) Mitjans:
Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys.
Valors o requisits mínims:
El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució
ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del contracte, en
subministraments d’igual o similar naturalesa de tots els que constitueixen
l’objecte del contracte, d’acord amb els lots següents:
Lots

Import acumulat del millor any
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1

28.908,60 €

A tal efecte, es pren com a criteri de correspondència entre els subministrament
executats per l'empresari i els que constitueixen l'objecte del contracte la
igualtat entre els dos primers dígits dels respectius codis CPV: 34 o 39
Acreditació documental:
S’haurà d’aportar la declaració responsable i el DEUC en la que es declara tenir
certificats de bona execució 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, si manca aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si s’escau, aquests
certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal
aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest
mitjà de solvència tècnica.
Les empreses licitadores hauran d’aportar la declaració responsable de l’annex 1 i el
DEUC que acreditin la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica
sol·licitades. Només el licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditarles, excepte que l’empresa hagi declarat estar inscrita en un registre oficial d’empreses
licitadores i que la informació obrant en el registre consti vigent i actualitzada.
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Tanmateix, la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores no és obligatòria
per participar en aquesta licitació.
c) G.4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
o de gestió mediambiental
SI

NO

-9 Criteris d’adjudicació
I. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació del contracte es realitzarà emprant varis criteris, quantitatius i qualitatius
i en base a la millor relació qualitat-preu, la qual s’avaluarà conforme a criteris
econòmics i qualitatius que inclouen aspectes relacionats amb la qualitat, durabilitat i
característiques estètiques de conformitat amb l’annex 04 d’aquest plec.
-

Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): fins a un màxim de 40
punts

CRITERI
1. QUALITAT DELS MATERIALS (fins a un màxim de 35 punts) Ponderació: 35%
SUBCRITERIS
Pel que fa a la qualitat de cada element es valorarà fins a 20 punts la fitxa tècnica
de cada element, així com també la fitxa tècnica d’instal·lació i l’especejament
corresponent, els certificats acreditatius de la ISO 9001 i 14001. Ponderació: 20%
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Pel que fa a la qualitat de la fusta de cada element, es valorarà fins a 10 punts la
presentació del certificat FSC o normes d’un sistema equivalent de gestió forestal (SFI,
SCA, PEFC, MTCC, AFS o equivalents). Ponderació: 10%
Pel que fa a la qualitat de la pintura o laques de cada element, es valorarà fins a
4 punts la presentació del certificat acreditatiu del compliment de la UNE-EN-71.
Ponderació: 5%
Pel que fa a la durabilitat es valorarà fins a 1 punt l’ampliació del termini de garantia
dels elements.
2. DISSENY DEL MOBILIARI (fins a un màxim de 5 punts) Ponderació: 5%
SUBCRITERIS
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Pel que fa als continguts estètics es valorarà fins a 5 punts la similitud de la forma,
disseny i funcionalitat de cada element respecte a les imatges adjuntades de cada
element de l’apartat VI Pressupost del plec tècnic. Ponderació: 5%
-

Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre C): fins a un màxim
de 60 punts

CRITERI
1. PROPOSTA ECONÒMICA (fins a un màxim de 60 punts) Ponderació: 60%
SUBCRITERIS
Producte/Obra
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Sublot
Total

1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
1.6

Punts

Subministrament de bancs eco,
Instal·lació de bancs eco,
Subministrament de bancs,
Instal·lació de bancs,
Subministrament de bancs romàntics,
Instal·lació de bancs romàntics,
Subministrament de taules pícnic,
Instal·lació de taules pícnic,
Subministrament de papereres per deixalles gossos,
Instal·lació de papereres per deixalles gossos,
Subministrament de fonts,

Ponderació

11

11%

1

1%

7

7%

1

1%

7

7%

1

1%

11

11%

4

4%

7

7%

1

1%

9

9%

60

60%
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J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals
De conformitat amb l’annex 04 d’aquest plec

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte. Les que consten en els PPT, en
aquest plec i en l’apart M del quadre de característiques.
Primera.- PRL i condicions laborals
El compliment de les obligacions laborals i el compliment normatiu en matèria de
prevenció de riscos laborals i salut laboral (l’article 202.2 de la LCSP, i article 159,
apartat 2.1, de la Llei 5/2017, de mesures) de les persones treballadores adscrites a
l’execució del contracte, i durant tota la vigència del contracte.
L’aplicació i el manteniment de les condicions laborals que estableix el conveni
col·lectiu sectorial que correspon, així com les obligacions socials i laborals derivades
del compliment de la pròpia oferta presentada per l’empresa en qui recaigui
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l’adjudicació.
Segona.- Subcontractistes
L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a
les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini
legalment establert. En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les
penalitats detallades en l’Annex 8.
Tercera.- Condicions salarials
L'empresa està obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors
conforme al conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.
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Quarta.- Principis de conducta ètica
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
(l’article 55.2 de la Llei19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern)
“Principis de conducta ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.”
Cinquena.- Protecció de dades
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés
amb ocasió del contracte, s’obliga a complir el que estableix la Llei orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la
normativa de desplegament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
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l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió
a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del
contracte.
Aquest deure es mantindrà també amb posterioritat a la resolució de la relació
contractual.
El contractista complirà el Reglament General de Protecció de Dades i la normativa
estatal sobre aquesta matèria, en relació a les dades identificatives i de contacte del
personal de l’ajuntament de Castellar del Vallès a les quals tingui accés en l’execució
del contracte. En el cas que l’execució del contracte comportés el tractament d’altres
dades personals responsabilitat de l’ajuntament de Castellar del Vallès d’acord amb la
disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament en
el sentit i amb les obligacions establertes a l’article 28 del Reglament General de
Protecció de Dades. Seguirà les instruccions de l’ajuntament de Castellar del Vallès en
relació al tractament de les dades i, abans de portar a terme el tractament, signarà el
document sobre el compliment de la normativa de protecció de dades, mesures
tècniques a adoptar i compromís de confidencialitat que l’ajuntament de Castellar del
Vallès li facilitarà.

Antonio Cárceles Jurado
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Les dades personals que s’obtinguin del contractista seran tractades per l’ajuntament
de Castellar del Vallès com a Responsable del Tractament en el sentit de l’article 4.7
del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016). La finalitat del tractament
serà gestionar el procediment de contractació i les actuacions que se’n deriven. La
legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions
contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al
Reglament General de Protecció de Dades (accés a les dades, rectificació, supressió,
sol·licitar-ne la limitació del tractament i oposició) el contractista es podrà adreçaren
qualsevol moment a l’ajuntament de Castellar del Vallès.
Les condicions especials d’execució tenen caràcter d’obligació contractual essencial, a
l’efecte què el seu incompliment es causa de resolució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no.
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-12 ACP aplicable al contracte? Sí[L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública negociat
en el marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària]

-13 Presentació de les ofertes U. Presentació de les ofertes (clàusula onzena)
a) Data límit de presentació: Les proposicions, juntament amb la documentació
preceptiva es presentaran, dins del termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà al
de publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant,
b) Documentació que cal presentar: U.4 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en tres arxius electrònics,
signats pel licitador, en els quals es farà constar la denominació de l’arxiu electrònic i del
lot, si escau, i la llegenda «Proposició per licitar a la contractació del Subministrament i
instal·lació de mobiliari urbà destinat a diverses places, Exp. CONT2000038».
La denominació dels sobres és la següent:
— Sobre «A»: Documentació Administrativa (annexos 01, 01B i DEUC):
a) DEUC
b) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les condicions
establertes legalment per contractar amb l’administració, Model annex 01.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les
quals la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència,
presentant totes i cadascuna presentar la corresponent declaració responsable.
c) Declaració PRL es presentarà conforme al model de l’annex 01B.

Antonio Cárceles Jurado

Signatura 1 de 1

06/07/2020 Secretari actal.

— Sobre «B»: Proposició Tècnica i Documentació per a la valoració dels criteris
d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor:
Proposta tècnica
L’empresa licitadora haurà de presentar complimentat el model de l’annex 03 i la
documentació allí sol·licitada per a justificar la qualitat tècnica dels productes,
complimentar el formulari de l’annex 03.a i l’annex 03.b d’imatges.
En cap cas s'haurà de contenir en aquest sobre l'oferta econòmica, ni documents
rellevants de la seva oferta econòmica, ni documents relatius a criteris quantificables per
fórmula.
— Sobre «C»: Proposició Econòmica (model annex 02):
Es presentarà conforme al model de l’annex 02: preus unitaris
Caldrà complimentar les dades i el quadre de l’annex 02, assignant un preu unitari per a
cada Sublot inferior o igual al preu unitari màxim de licitació.
c)

Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/castellarvalles
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-14 Obertura de proposicions apartat del quadre de característiques U.5 Obertura dels
sobres (clàusules 12 i 13)
Obertura sobre «A» que conté la Documentació administrativa
Acte públic SI
NO
Data i hora: A partir de la data de fi de presentació d’ofertes + 24 hores o de la data
indicada en la plataforma de serveis de contractació pública.
Lloc: Sala de Secretaria primera planta de l'edifici Palau Tolrà, situat al PG. TOLRÀ 1
08211 Castellar del Vallès.
Obertura sobre «B» que conté la Documentació tècnica
Acte públic SI
NO
Data i hora: A partir de la data d’obertura del sobre anterior o de la data indicada en la
plataforma de serveis de contractació pública.
Lloc: Sala de Secretaria primera planta de l'edifici Palau Tolrà, situat al PG. TOLRÀ 1,
08211 Castellar del Vallès.
Obertura sobre «C» que conté la Documentació econòmica
Acte públic SI
NO
Data i hora: A partir de la data d’obertura del sobre anterior o de la data indicada en la
plataforma de serveis de contractació pública.
Lloc: Sala de Secretaria primera planta de l'edifici Palau Tolrà, situat al PG. TOLRÀ 1,
08211 Castellar del Vallès.
U.6 Presentació de documentació (clàusula quinzena)
Els serveis corresponents requeriran al licitador proposat com a adjudicatari perquè
presenti, dins de termini (10 dies hàbils per a procediment obert, comptadors des de la
data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’art. 159.4 LCSP), la
documentació justificativa de les circumstàncies que pertoquin. BJ: art. 150.2 LCSP.
El licitador proposat com a adjudicatari haurà d’acreditar i presentar tota la
documentació assenyalada en aquesta clàusula.
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-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària. No.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i/o castellà.

-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona
b) Adreça: Gran Via de les Corts Catalanes, 111 (edifici I) Barcelona 08075
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la
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publicació d’aquest anunci en el perfil del contractant.
Alternativament, i de forma potestativa, poden interposar recurs de reposició davant
del mateix òrgan que ha dictat l’acord,
A’) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació de
l’ajuntament de Castellar del Vallès
B’) Adreça: plaça del Mirador s/n Castellar del Vallès 08211 (tràmit presencial) o
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891
A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=003 (tràmit electrònic)
C’) Termini per presentar recurs: 1 mes comptat a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci en el perfil del contractant.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: no.
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Signat digitalment, a Castellar del Vallès en la data que consta en la signatura.
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