Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/4783
Assumpte: Contracte de subministrament de 2 tallagespes per l'Àrea de Seguretat Ciutadana i Espai
Públic.

ANUNCI
De l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament de 2 tallagespes per l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Espai Públic (exp.
2019/4783).
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
Tipus de poder adjudicador Administració pública.
Principal activitat del poder adjudicador: Activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/4783.

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge i Sant Antoni CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Adquisició de 2 tallagespes de tall frontal per a la brigada municipal de
jardiners de l’ajuntament de Calonge i Sant Antoni, de conformitat amb les característiques que
figuren al Plec de Prescripcions Tècniques.

Miquel Bell-lloch i Palet
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b) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP:

L’autenticitat
d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
Segell
se puedeelectrònic
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Ajuntamen
Codi Segur
de Validació
d682c1a149d148ce9eae792040f3705b001
t de
Url de validació
https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Calonge
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
e) Termini d'execució: El termini de lliurament dels dos tallagespes serà d’1 mes a comptar
des de la signatura per part de l’adjudicatari de l’acceptació de la resolució d’adjudicació.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 16311000.
h) Codi NUTS: ES512.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministrament.
b) Tramitació: Ordinària.
c) Procediment: Obert simplificat abreujat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 35.000,00 € (28.925,62 + 6.074,38 € IVA).
Valor estimat del contracte: 28.925,62 € sense IVA (14.462,81 € x 2 unitats).
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
-8 Requisits específics del contractista:
a)

Solvència: (Veure apartat J del Quadre de Característiques del PCAP):

J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
Volum de la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor
estimat del contracte.
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Haver realitzat subministraments de productes anàlegs als que formen l’objecte de la present
licitació, durant els últims tres anys amb empreses públiques o privades relacionats amb
l’objecte del contracte, l’import dels quals sigui com a mínim del valor anual del contracte.
Per a empreses de nova creació serà necessari que s’indiqui que disposa del personal
adequat per a l’execució del contracte.
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-9 Criteris d’adjudicació: (veure apartat S del Quadre de Característiques del PCAP):
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
1. Oferta econòmica: Fins a 80 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que presenti la oferta més econòmica
sempre complint amb els requisits tècnics mínims indicats al PPT.
Als efectes de poder comprovar les especificacions tècniques del producte a
subministrar, els licitadors hauran d’aportar, obligatòriament, la corresponent fitxa
tècnica. La seva no aportació juntament amb la oferta econòmica donarà lloc a
l’exclusió del licitador.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional d’acord amb la següent fórmula:
Vi= (Bi/Bmax) x 80
Vi= Puntuació atorgada a cada oferta
Bmax= Baixa màxima del preu presentada
Bi= Oferta a valorar
2. Ampliació del termini de garantia tècnica mínim exigida de 2 anys (20 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el major període de garantia
tècnica (en nombre de mesos) tenint el compte que el període mínim exigit és de 24
mesos (2 anys).
A la resta de licitadors la distribució de puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
P= (N/Nmax) x 20
P= Puntuació atorgada a cada oferta
Nmax= Ampliació màxima del termini de garantia en mesos de les ofertes
presentades
N= Oferta a valorar
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
Es fixen les següents:



L’incompliment dels principis ètics que figuren al PCAP.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el
seu compliment si té caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del
contracte.

La seva violació d’alguna d’aquestes obligacions serà considerada infracció MOLT GREU i
podrà comportar la resolució del contracte.
Q.2. Condicions especials d’execució:
De les previstes en l’article 202 de la LCSP, per la tipologia del seu objecte, és convenient
l’aplicació de la condició especial ambiental següent:


L’adjudicatari s’obliga a dipositar els embalatges del producte objecte de
subministrament, en cas d’existir-ne, a la deixalleria municipal. A efectes de garantir el
compliment de dita condició especial d’execució, l’adjudicatari aportarà al responsable
del contracte la documentació acreditativa del seu compliment.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos 1 i 2 del PCAP
que regeix aquest contracte i la resta d’annexos si s’escau.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
d) S’accepta la facturació electrònica: Si.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Dependències de la Unitat de Contractació.
c) Data: A partir de la data de fi de presentació d’ofertes, transcorregut 24h, el primer dia hàbil.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions no és públic.
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-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:


Recurs potestatiu de reposició.
o a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
o b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
o c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
o
o
o



a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.

Recurs contenciós administratiu
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós.
Administratiu Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde,

