Expedient: 2019/060 (159/2019/48)

ANUNCI
Per resolució d’Alcaldia núm. E-4818/2019, de 5 de juliol de 2019, s’aprovà la licitació del contracte mixt de
serveis de reprografia i material d’oficina de l’Escola Municipal del Treball (EMT), així com els plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir la tramitació d’aquest expedient
licitatori, mitjançant procediment obert abreujat (sumari) i tramitació ordinària, així com s'acordà convocar
la licitació de forma simultània, d’acord amb allò previst als articles 135 i 156 i 159 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte: «Servei de suport a l'activitat acadèmica mitjançant materials de reprografia
Prestació 1 (P1): Reproducció de documents i dels diferents manipulats a que posteriorment es puguin
sotmetre de tota la comunitat educativa de l’escola (estudiants, professors i PAS)
Prestació 2 (P2): Subministrament del material d’oficina no inventariable per als diferents
departaments de l’EMT»
2. CPV: és 795200005 (Servicios de reprografia) i 30197000-6 (Material de oficina de pequeña
envergadura).
3. Pressupost base de licitació: és de 32.200,00 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
26.611,57 euros pressupost net i 5.588,43 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus
del 21%, és adequat al mercat.
ANY

CONCEPTE

PREU SENSE IVA

IVA

PREU TOTAL

2019

P1:Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

6.700,00€

1.407,00€

8.107,00€

P2: Material d’oficina

2.200,00€

462,00€

2.662,00€

P1: Servei de
reprografia interna i
a l’usuari

13.300,00€

2.793,00€

16.093,00€

P2: Material d’oficina

4.411,57

926,43€

5.338,00€

2020

4. Valor estimat del contracte és de 31.933,92 euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, tot d’acord la previsió de
l’article 101 LCSP, segons detall:
Període executiu (12 mesos)
Modificació període executiu (20%)
Total

26.611,75 €
5.322,35 €
31.933,92 €

5. Garanties de la contractació: No es requerirà la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb
l’article 159.6.f) de la LCSP.
6. Formalització del contracte: S'entendrà efectuada mitjançant la signatura d’acceptació pel
contractista de l’acord d’adjudicació notificat. Una vegada signada la notificació, per la persona
autoritzada per l’empresa adjudicatària, caldrà facilitar el document mitjançant correu a través de la
plataforma VORTAL.
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7. Termini d’execució: La durada del contracte serà a partir de l’1 de setembre de 2019 fins al 31
d’agost de 2020 sense possibilitat de pròrroga.
8. Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques particulars
d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de l'Ajuntament:
https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període de
presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica VORTAL.
9. Presentació de pliques. Els licitadors presentaran un únic sobre virtual per mitjans electrònics a
través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es presentin
per mitjans electrònics seran excloses.
La data límit per a la presentació de pliques serà el 30 de juliol de 2019 a les 14:00 hores.
10. Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no seran
publiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el moment de
l'obertura dels sobres i el secret de la informació.
11. Solvència econòmica i tècnica: Les establertes a la clàusula III.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
12. Condició especial d'execució: Les establertes en la clàusula XI.2 del plec de clàusules
administratives particulars.
13. Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars.
14. Variants: No s’admeten.
15. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la seva
sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.
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La directora del servei de Contractació i Compres

2/2

