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ANUNCI DE LICITACIÓ
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De Ajuntament de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis (expedient
2021027271).

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Girona
b) Número d’identificació: 1707920002.
c) Dependència que tramita l'expedient: Regidoria Promoció Econòmica
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2021027271.

2. Obtenció de la documentació i informació.
a) Entitat: Ajuntament de Girona.
b) Domicili: Plaça del vi, 1
c) Localitat i codi postal: Girona CP: 17004.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 201163
f) Adreça electrònica: nmatas@ajgirona.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/girona/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la

publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant.
i) Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 14h.

3. Objecte del contracte.
a) Descripció de l'objecte: Contractació dels serveis servei de manteniment preventiu i correctiu de portes,

portals, persianes i barreres automàtiques o manuals dels mercats municipals (Mercat del Lleó i
Mercagirona), així com del subministrament de recanvis per a dur a terme aquest servei
OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és definir i regular la contractació del servei de manteniment preventiu i correctiu,
de les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals, ubicades en els mercats municipals
de Girona, essent concretament el Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i el Mercat de
majoristes de fruites i verdures (Mercagirona), així com dels subministraments de recanvis per a dur a
terme aquest servei.
Es considera servei de manteniment i reparació de portes, portals, persianes i barreres automàtiques o
manuals i de subministrament de recanvis, el conjunt d'operacions preventives i correctives que cal
realitzar amb l'objectiu garantir el correcte funcionament de les portes.
Totes les instal·lacions, així com les intervencions que se'n derivin dels treballs de manteniment en els
elements existents, s'hauran de fer d'acord amb la normativa vigent i amb les seves instruccions tècniques
complementaries.
MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
En disposició i segons el que estableix l'article 66.3 g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és competència pròpia del
municipi la gestió dels equipaments municipals d'abastaments i mercats i la defensa d'usuaris i
consumidors. En aplicació d'aquesta disposició i per necessitat de garantir un comerç just de producte
fresc, l'Ajuntament veu convenient la contractació de l'objecte del present contracte.
L'Ajuntament de Girona, des de l'Àrea de Promoció Econòmica, es fa càrrec dels equipaments municipals
del Mercat del Lleó i Mercagirona. Per tal de garantir un bon funcionament dels accessos a aquests espais
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de comerç, la contractació d'un servei preventiu i correctiu, de manteniment i subministrament de recanvis
per a les portes, portals, persianes i barreres automàtiques o manuals ,d'ambdós mercats, és
imprescindible.
b) Admissió de pròrroga: sí

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 6390855 NN5C5-6WGZC-CFIXM EB92AF5F3E4394BBAFD84DC8F5B57847AB400FC0) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

c) Divisió per lots i número:

LOT 1- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals del Mercat del Lleó, així com del subministrament de recanvis per a dur a terme
aquest servei
LOT 2- Servei de manteniment preventiu i correctiu de les portes, portals, persianes i barreres
automàtiques o manuals de MERCAGIRONA, així com del subministrament de recanvis per a dur a terme
aquest servei.

d) Lloc d'execució: Girona
e) Termini d'execució: de 2 anys.
f) Codi CPV: 50710000-5
g) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment.
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment d'adjudicació: obert simplificat abreujat
d) S’aplica un acord marc: no.
e) S’aplica una subhasta electronica: no.

5. Pressupost de licitació.
a) El pressupost base de licitació és 20.086,82€. Aquest pressupost es desglossa en 16.600,68€ de

pressupost net més 3.486,14€ d’import de l'IVA calculat al tipus del 21%.
b) Valor estimat del contracte: trenta-quatre mil vuit-cents seixanta-u euros amb quaranta-tres cèntims

(34.861,43€), IVA exclòs.

6. Admissió de variants.
No

7. Garanties.
a) Provisional: no
b) Definitiva: no

8. Requisits específics del contractista.
a) Classificació: no.
b) Solvència: no.

9. Criteris per a l'adjudicació del contracte.
S'estableix una pluralitat de criteris de valoració objectius que serviran de base per a l'adjudicació i que
s'indiquin per ordre decreixent d'importància degudament ponderats:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES.
1. OFERTA ECONÒMICA DERIVADA DEL SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU

Oferta econòmica derivada del servei de manteniment preventiu i normatiu
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Per oferta econòmica s'entén la quantitat que s'ofereix com a proposta de preu pels 2 anys de licitació del
servei de manteniment preventiu, IVA exclòs. No s'acceptarà cap oferta que superi aquest import. La
puntuació es farà d'acord amb:
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Puntuació oferta econòmica = (60*oferta més econòmica) / oferta que es puntua.

2. OFERTA ECONÒMICA DERIVADA DEL SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU

A.2. Oferta econòmica derivada del servei de manteniment correctiu
Baixa oferta en la proposta econòmica sobre el preu de licitació per a la mà d'obra d'oficial 1a (D1) i
d'ajudant (D2), el qual serà com a màxim de 38 €/h (IVA exclòs) i 32 €/h (IVA exclòs), respectivament,
tenint en compte l'horari laboral normal descrit en el punt 9 del plec de prescripcions tècniques. Els imports
descrits inclouran la mà d'obra directa i indirecta corresponent als tècnics i encarregats i la resta de costos
indirectes: despeses generals, benefici industrial, desplaçaments, dietes, etc. No s'acceptarà cap oferta
que superi aquest import.
Així mateix, caldrà proposar una baixa (D3) per al conjunt de les famílies de materials (BA, BC i BG), i de
maquinària (C1) del banc BEDEC de l'ITEC, (referència de 2019 per la província de Girona i per obres de
menys de 400.000,00 €). Per tant:
· D1: serà el % de baixa realitzada per al Preu hora oficial 1a (horari laborable normal)
· D2: serà el % de baixa realitzada per al Preu hora d'ajudant (horari laborable normal)
· D3: serà el % de baixa realitzada per al conjunt de materials de les famílies BA, BC i BG del banc
BEDEC de l'ITEC, (referència de 2019 per la província de Girona i per obres de menys de 400.000,00 €),
essent:
- BA: Materials per a tancaments i divisòries practicables
- BC: Materials per a envidraments
- BG: Material per a instal·lacions elèctriques.
- C1: Maquinària
·D4, serà el % de descompte al preu unitari del "kit" de substitució dels elements que incorpora una porta
automàtica, per elements estandarditzats, formats per: placa + motor + conjunt de bateries d'obertura
d'emergència + selector de funcions, tal com es descriu en el punt 15.2 del Plec de prescripcions
tècniques particulars. El seu import base és de 1.800,00 € (IVA exclòs).
D'aquests quatre descomptes es traurà el que anomenem baixa ponderada (DP), segons la següent
fórmula:
DP = (25%*D1) + (25%*D2) + (25%*D3) + (25%*D4)
Aquesta baixa ponderada (DP) és el % de descompte que es tindrà en compte pel càlcul de la puntuació
d'aquest punt, segons la fórmula:
Puntuació segons baixes = (40*DP que es valora) / DP més avantatjosa)

PUNTUACIÓ TOTAL:

100 punts.

- OFERTA ECONÒMICA DERIVADA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT PREVENTIU I NORMATIU

fins a 60 punts.

- OFERTA ECONÒMICA DERIVADA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT CORRECTIU

fins a 40 punts.

10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
(indicar, si n'hi ha quines)

11. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació de l'anunci de

GES001

-3-

19/07/2021

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Publicació: Anunci convocatòria licitació

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: NN5C5-6WGZC-CFIXM
Data d'emissió: 21 de julio de 2021 a les 10:17:05
Pàgina 4 de 4

ESTAT

El document ha estat signat o aprovat per :
1.- Regidora delegada de Promoció Econòmica de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 21/07/2021 09:31

APROVAT

licitació en el perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar:
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- La declaració responsable que figura en l'annex 1 degudament emplenada i signada pel representant de
l'empresa.
- L'oferta segons el model que figura en l'annex 2 del present plec.

c) Presentació d’ofertes:

Les proposicions es presentaran electrònicament a través de la plataforma de licitació electrònica de
l'Ajuntament de Girona utilitzant l'enllaç: https://contractacio.girona.cat/, tal i com s'especifica en l'Annex 4
d'aquest plec: FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS.
->
-> Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament no seran admeses.
->
->
->
->

12. Recurs.
Veure la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars.

13. Contracte relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea.
No

La regidora delegada de Promoció Econòmica

Glòria Plana i Yanes
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