ANUNCI
Ajuntament d'Arenys de Munt pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de subministrament
(exp. 866/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b)
Número d’identificació: 800760009
c)
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Arenys de Munt.
d)
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 866/2021.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Domicili: Rbla. Francesc Macià, 59
c) Localitat i codi postal: Arenys de Munt, CP: 08358.
d)
Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937937980
f)
Adreça electrònica: lsubira@ademunt.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=arenys&reqCode=viewDetail&idCap=3041094
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/09/2021
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
-3 Objecte del contracte
a)
Descripció de l'objecte: subministrament consistent en l’arrendament sense opció de
compra de 10 fonts d’aigua amb sistema de depuració d'osmosi inversa per a diverses
dependències municipals de l’ajuntament de d’Arenys de Munt, així com la instal·lació i
desinstal·lació, el manteniment i la higienització d'aquestes fonts.
b)
Admissió de pròrroga: Si, dos anys (1+1)
c)
Divisió per lots i nombre de lots/unitats: No
d)
Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució: 2 anys
f)
Codi CPV: 42912300-5
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert simplificat sumari
d) Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 12.480,00 €
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a)
Classificació: no

-

b)
Solvència: D’acord amb l’informe núm. 12/2019 de 3 d’octubre, emès per la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya no és obligatòria la
inscripción dels licitadors en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) o en el Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(ROLECSP) per la participació en els procediments oberts simplificats abreujats.
No obstant, hauran de comptar amb la solvència exigida com a mínima en aquest plec:
a) Solvència Econòmica i Financera.
El criteri mínim de solvència econòmica i financera del present contracte que han de cumplir els
licitadors és comptar amb un volum anual de negocis que, referit al millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes, haurà de ser almenys una vegada i mitja l’anualitat mitjana del
contracte (això és, igual o superior 9.360,00 €).
b) Solvència Tècnica o Professional.
- Haver realitzat subministraments de característiques similars en els darrers tres anys.
El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior al 70% del valor anual mitjà del contracte (igual o superior a 4.368,00 €).
Disposar dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat.
Per tal de garantir que les fonts no transmeten a l’aigua substàncies, gèrmens o propietats
indesitjables o perjudicials per la salut, es requereix l’acreditació del certificat UNE 149.101 Equips
de condicionament d'aigua a l'interior dels edificis.
-9 Criteris d’adjudicació:
1) OFERTA ECONÒMICA. PREU UNITARI MENSUAL DE L’ARRENDAMENT DE LA FONT. FINS
A 50 PUNTS.
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el preu unitari de licitació.
L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la màxima puntuació. La resta d’ofertes seran
valorades de forma proporcional de conformitat amb la següent fórmula:
((Preu nitari de licitació – oferta valorada) * 50)
_______________________________________
(Preu unitari de licitació – millor oferta)
2) MILLORA EN LA FREQÜÈNCIA D’HIGIENITZACIÓ DE TOTES LES FONTS. (FINS A 30 PUNTS)

Es puntuarà amb 3 punts l’oferta que millori la freqüència d’higienització de totes les fonts.
La freqüència mínima es d’un cop a l’any. Obtindrà la puntuació màxima de 30 punts aquelles
empreses que ofereixin fer la higienització dos cops a l’any i 0 punts a la resta.
3) DISMINUCIÓ DEL TEMPS DE REPARACIÓ O SUBSTITUCIÓ EN CAS D’AVERIA. (FINS A 20
PUNTS).
Es valorarà la disminució del temps de reparació o substitució en cas d’averia respecte al mínim
establert en el plec de prescripcions tècniques (24 h), d’acord amb el següent barem:
Proposta de reducció Puntuació
reducció d’entre 12h a 23h 20 punts
reducció d’entre 12h a 6h 10 punts
Cal especificar amb claredat quin serà el temps del servei tècnic de substitució o reparació
de l'equip llogat en cas d'avaria (en hores).
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 23/09/2021
b)
Documentació que cal presentar:
- DEUC
- Fitxa tècnica de la màquina dispensadora / font d’aigua.
- Certificat acreditatiu del compliment de la norma UNE 149101 d’equips d’acondicionament
d’aigua en interior d’edificis.
c)
Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica a l’Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
S’accepta la facturació electrònica
S’utilitza el pagament electrònic.
-12.- Obertura de proposicions per la unitat tècnica
a) Entitat: Ajuntament d'Arenys de Munt.
b) Lloc: Rambla Francesc Macià, 59
c) Data: 30/09/2021
d) Hora: 14
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
-14 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Alcalde de l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Seu
electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Munt)
c) Termini per presentar recurs: 23/09/21
La secretària,
Arenys de Munt, 12 agost de 2021

