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Núm. expedient.: X2020000750

ANUNCI
De l’Ajuntament d'Anglès pel qual es pública la licitació d'un contracte de
subministrament de materials de construcció, de ferreteria, elèctric i de lampisteria
per a la brigada municipal mitjançant procediment obert simplificat, amb una
pluralitat de criteris d’adjudicació (exp. X2020000750)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Anglès.
b) Codi oficial estadístic: 1700840003
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Anglès.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: X2020000750).
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Domicili: Carrer d'Avall, 29-31 "Can Cendra"
c) Localitat i codi postal: Anglès, CP: 17160.
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972420058
f) Adreça electrònica: drojas@angles.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
h) Horari d’atenció: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00
-3 Objecte del contracte
a) L’objecte del contracte consisteix en el subministrament de materials de
construcció, material de ferreteria, material elèctric i material de lampisteria per la brigada
d’obres i manteniment tal i com es descriu en el PPT i d’aquells altres de la mateixa
naturalesa que siguin necessaris per executar les feines de manteniment i reparació per
part de la brigada municipal, adjudicat per lots a les empreses que ofereixin les millors
condicions tècnic-econòmiques.

b) Admissió de pròrroga: Sí 1 any
c) Divisió per lots: Sí

La naturalesa del contracte, permet la seva divisió en lots, atès que es tracta de
material molt específic que subministren a magatzems diferents i és fàcil i
aconsellable fer-ho, de manera que es facilita la concurrència de diferents empreses
especialitzades que podran millorar l’oferta degut a que es tracta només del producte
que cada magatzem serveix.
Detall dels lots:
Lot 1: Subministrament de Material de construcció (veure PPT)
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Lot 2: Subministrament de material de ferreteria (veure PPT)
Lot 3: Subministrament de material elèctric (veure PPT)
Lot 4: Subministrament de material de lampisteria (veure PPT)

d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES512
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Codi CPV: El Codi grup CPV corresponent a cada lot és:
Subministrament de Material de construcció
 CPV: 44100000-1 “Materiales de construcción y elementos afines”
Subministrament de material de ferreteria
 CPV: 44316000-8 “Ferreteria”
Subministrament de material elèctric
 CPV: 31680000-6 “Materiales y accesorios eléctricos”
Subministrament de material de lampisteria
 CPV: 44115200-1 “Materiales para fontaneria y calefacción
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert simplificat.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 68.000,00 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: No
-8 Requisits específics del contractista
Solvència:
Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
1. 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) 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 i una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva duració és superior.
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Import mínim:
Lots
1
2
3
4

Preu
21.000€
12.000€
12.000€
6.000€

2. 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 t enint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents:
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys. 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, d’acord amb els lots
següents:
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Lots
1
2
3
4

Preu
9.800€
5.600€
5.600€
2.800€

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.
Atès que la inscripció en un registre oficial d’empreses licitadores (RELI) és obligatòria
per participar en aquesta licitació, el licitador que hagi obtingut la major puntuació no
haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional, excepte que
la informació obrant en el registre no consti vigent o actualitzada.

-9 Criteris d’adjudicació:
- Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (sobre Únic) 100%
1) Fins a un màxim de 70 punts, l’oferta econòmica més favorable sobre el total dels
preus unitaris descrits en cada lot:
Millor oferta
Puntuació (1) = 70 x --------------------------------------------Oferta que es valora
Millor oferta: millor oferta presentada pel licitador
Oferta que es valora: oferta que es valora per cada licitador
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Nota: Necessàriament s’haurà d’omplir el model que consta en els annexes per tal
d’evitar que les empreses licitadores es deixin algun preu. S’hauran d’omplir totes
les caselles corresponents a la columna “preu unitari ofertat pel licitador” i també
la del sumatori total de cada grup d’articles. Aquest sumatori simplement serà la
suma de cada preu unitari que consta a la oferta de cada grup d’articles. És
necessari que s’omplin totes les caselles indicades, en el cas que no hi consti la
oferta d’algun dels articles s’entendrà que no es millora el preu unitari màxim i per
tant, s’agafarà aquest valor per a la valoració de la oferta. La oferta de cada article
no podrà superar el preu unitari màxim.
2) Fins a un màxim de 30 punts, la millor baixa sobre el preu dels articles no inclosos
en l’Annex, referenciats sobre el PVP del fabricant:
Baixa
Puntuació (2) = 30 x -----------------------------Baixa màxima
Baixa: baixa ofertada pel licitador dels materials no inclosos en l’Annex
Baixa màxima: baixa màxima ofertada pels materials no inclosos en l’Annex
La puntuació total es calcularà de la suma dels valors obtinguts anteriorment:
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Puntuació total = puntuació (1) + puntuació (2)

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:
1) L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’exe cució
del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups
professionals equivalents. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades
que permetin comprovar aquest compliment. Aquesta obligació es considera essencial i
el seu incompliment, durant dos mesos seguits, serà motiu de rescissió del contracte.
2) Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat
en els col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi de
conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors.
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades en
ordre a no alterar el bon funcionament del servei informant en tot moment a
l’Ajuntament d’Anglès.

11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: veure el perfil del contractant
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b) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/angles
13 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament d'Anglès.
b) Lloc: Plataforma electrònica de contractació
c) Data: Es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant, si l’obertura és
dissabte, diumenge o festiu es prorrogarà directament al següent dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà oportunament en el Perfil del Contractant
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Atès que es tracta d’un acte
d’obertura de sobres electrònica, d’acord amb l’article 157.4 i 159.4 lletra d) de la
LCSP, l’acte de Mesa per l’obertura dels sobres serà privat.
14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà
15 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No.
.
Anglès, a data de la signatura electrònica
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Jordi Pibernat Casas
L’Alcalde

