ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ PEL QUAL ES FA
PÚBLICA LA LICITACIÓ D'UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENTS.

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Bescanó.
Número d’identificació: 1431-2018-604
Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública

1.
a)
b)
c)
d)
2.
a)
b)
c)
d)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Bescanó
Dependència: Secretaria
Domicili: Plaça Joan Maragall número 3 17162 Bescanó
Codi NUTS: ES512

e) Telèfon: 972 44 00 05
g)
Correu electrònic: ajuntament@bescano.cat
h)
Obtenció
de
documentació
i
informació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&
keyword=besca&reqCode=viewDetail&idCap=7742421
3.
a)

b)
c)
d)
e)
f)

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: contracte mixt de subministrament, i serveis per
la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de
Bescanó.
Termini de lliurament i instal·lació : 60 dies naturals comptadors des de la
data de signatura del contracte.
Admissió de pròrroga: NO
Divisió en lots i nombre de lots: NO
Lloc de lliurament : Bescanó
Codi CPV: 34928530-2
g) Codi NUTS: ES512
Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Subministrament
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
Regulació: Harmonitzada
Derivat d’acord marc: NO
Subhasta electrònica: NO

5.
a)
b)
6.
7.
a)
b)
8.
a)
b)

Pressupost de licitació
Pressupost de licitació 334.021,81 € iva inclòs
Valor estimat del contracte: 276.051,08 € iva exclòs
Admissió de variants: NO
Garanties
Provisional: NO
Definitiva: SI 5% de l’import d’adjudicació iva exclòs
Requisits específics del contractista
Classificació: NO
Solvència:

Acreditació de la solvència econòmica i financera .
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, l’acreditació de la solvència
econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar per, com a mínim, un
dels mitjans següents:
a) 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 anual mitjà del contracte (501.032,71 €).
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari
estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre
oficial en què hagi d'estar inscrit. Les empreses, que per la seva prompte
creació, encara no tinguin comptes anuals aprovats i dipositats el Registre
Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o bé el model
303 (declaració trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas de què la
data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual
de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas
de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser
proporcional.
Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar
pels mitjans següents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys
que inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any

de major execució haurà de ser almenys el 70% de la anualitat mitjana
(233.815,26 €). Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats 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, a manca d'aquest, mitjançant una declaració de
l'empresari; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
l'òrgan de contractació per autoritat competent.
b) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de
qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes
perfectament detallats mitjançant referències a determinades especificacions
tècniques, i que en concret són: Acreditacions marcatge CE dels diferents
materials; aquests certificats aniran acompanyats de declaració de prestacions
del fabricant conforme la norma UNEEN12899-1 .
El licitador que hagi obtingut la major puntuació haurà d’acreditar la solvència a
través dels mitjans establerts a la clàusula 15 d’aquests plecs.
9.

Criteris d’adjudicació:
- Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre número 2):
fins a 100 punts

Els criteris que es tindran en compte per a adjudicar el contracte a l’oferta amb
millor relació qualitat-preu seran els següents:
Criteris valoració
a) Oferta econòmica a la baixa
b) Major termini de garantia
c) Millora número 2 sense cap cost per l’Ajuntament
d) Millora número 1 sense cap cost per l’Ajuntament

Punts
màxims
69
20
8
3

Sistema
valoració
Fórmula
Formula
Fórmula
Fórmula

a) Oferta econòmica a la baixa : (Fins a un màxim de 69 punts).
A l’oferta més econòmica se li atorgarà la màxima puntuació i a la resta de forma
directament proporcional, amb la següent fórmula:
Punts=OMB*MP/OAV
On:
OMB: Oferta més baixa en euros
MP: Màxima puntuació (69 punts)
OAV: Import en euros de l’oferta a valorar

b) El major termini de garantia total, tenint present que el termini mínim és
de 5 anys.
La puntuació màxima possible serà de 20 punts. Es donarà la puntuació màxima
al licitador que ofereixi un termini de garantia total més alt (entès com el termini
en el qual el licitador es compromet a substituir de forma totalment gratuïta per a
l’Ajuntament totes les lluminàries a les quals se li ha fos més d’un 10 % dels LED
o bé presentin corrosions o deficiències en el reflector o equips de protecció
integrats en la llumenera subministrada) i proporcionalment es puntuarà a la
resta de licitadors, d'acord amb la formula següent:
Puntuació = 25 x ( Ti/ Tmax)
On Ti és : Termini de garantia total presentat pel licitador
On Tmax és : Termini de garantia total més alt dels presentats pels licitadors
Documentació: Els licitadors hauran de presentar en la mateixa oferta
econòmica un compromís signat pel representant legal amb el termini de
garantia total, indicant el termini en anys en el qual es compromet a substituir de
forma totalment gratuïta per a l’Ajuntament, en un termini d'una setmana,
qualsevol llumenera a la qual se li han fos més d’un 10 % dels LED o que
presenti oxidacions en mes d’un 5% de la superfície interior o exterior o
deficiències en les proteccions.
c) Millora número 2 sense cap cost per l’Ajuntament fins a 17 punts : Els
licitadors que ofereixin aquesta millora sense cap cos per l’ajuntament rebran els
17 punts , els licitadors que no la ofereixin rebran cero “0” punts.
d) Millora número 1 sense cap cost per l’Ajuntament fins a 17 punts : Els
licitadors que ofereixin aquesta millora sense cap cos per l’ajuntament rebran els
15 punts , els licitadors que no la ofereixin rebran cero “0” punts.
10. Condicions
11. Tramesa

particulars per a l’execució del contracte: NO

de l’enviament de l’anunci a DOUE: 08 de gener de 2019 a les

14:25
12. ACP

aplicable al contracte? Sí

13. Presentació de les ofertes

Data límit de presentació: 12 de febrer de 2019
b) Documentació que cal presentar: veure el PCAP
c) Presentació d’ofertes
a)

Presentació presencial
 Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Bescanó . Dies feiners de 8:30h a
14:00 hores.
i.

Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta
en el plec de clàusules, durant el mateix dia.
ii. Presentació electrònica: no
d) Facturació electrònica: obligatòria
e) Pagament electrònic: sempre
14. Obertura de proposicions

Entitat: Ajuntament de Bescanó
b) Lloc: Plaça Joan Maragall, 3- 17162 Bescanó
c) Data i hora: es publicarà en la plataforma (PSCP) , amb una antelació
mínima de 5 dies naturals .
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura de pliques: l’acte és públic
a)

15. Despeses de

l’anunci. cap

16. Llengües per a

redactar ofertes: català o castellà

17.Recurs
a) Òrgan competent en procediment de recurs: Consultar els plecs
Bescanó, a la data de la firma digital del document.

L’ALCALDE,
Pere Lluís Garcia Palou

