Dijous, 8 de setembre de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de les Masies de Roda
ANUNCI de licitació d'un subministrament
El Ple de data 29 d'agost de 2016 ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la
contractació del subministrament per a l'adquisició de lluminàries led per substituir les lluminàries existents de
l'enllumenat públic de les Masies de Roda, i la convocatòria simultània de la licitació.
Es publica, en extracte, el plec de clàusules que regeixen la contractació del subministrament esmentades.
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:
a) Organisme: Ajuntament de les Masies de Roda.
b) Dependència que tramita l'expedient: Serveis.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Oficines municipals.
2) Domicili: Carretera de Manlleu, s/n
3) Localitat i codi postal: Les Masies de Roda 08510
4) Telèfon: 938540027
5) Fax: 938540007
6) Correu electrònic: freixanetci@diba.cat.
7) Direcció d'internet del perfil del contractant: www.lesmasiesderoda.cat.
d) Número d'expedient: subministrament 1/2016.
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: Subministrament.
b) Descripció: l'adquisició de lluminàries led per substituir les lluminàries existents de l'enllumenat públic de les Masies
de Roda.
c) Divisió per lots i nombre de lots: No n'hi ha.
d) Lloc de lliurament: Ajuntament de les Masies de Roda.
1) Domicili: Carretera de Manlleu, s/n.
2) Localitat i codi postal: Les Masies de Roda 08510
e) Termini d'execució: 20 dies.
f) Admissió de pròrroga: No.
i) CPV: 34928530-2.

a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Subhasta electrònica: no.
d) Criteris d'adjudicació:
1. Preu ofertat De 0 a 4 punts.
Es valorarà una rebaixa màxima del 20% del preu establert en la memòria. Per cada 5% de rebaixa sobre el preu
establert a la memòria (82.860,00 EUR sense IVA) s'obtindrà 1 punt. Les rebaixes superiors al 20% del preu establert
rebran sempre 4 punts, però no quedaran excloses del procés sempre que no siguin temeràries.
2. Garantia De 0 a 3 punts.
La garantia mínima de les llumeneres subministrades (inclòs l'equip electrònic) haurà de ser de 5 anys. Es valorarà en
0,6 punts cada any extra de garantia que s'ofereixi (màxim 10 anys). Evidentment, si es presenten diferents anys de
garantia per les diferents tipologies de llumeneres, doncs es farà una ponderació dels anys de garantia i del nombre de
llumeneres per cada tipologia per obtenir un valor mitjà.
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3. Tramitació i procediment:
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3. Rendiment de la llumenera De 0 a 1 punt.
Es valorarà el rendiment lúmens/W de la llumenera (equip electrònic inclòs). Donant 1 punts a l'oferta amb major
rendiment i 0 punts a ofertes iguals a 90 lúmens/W que és el mínim exigit, la resta de forma proporcional. Evidentment,
si es presenten diferents rendiments per les diferents tipologies de llumeneres, doncs es farà una ponderació dels
rendiments i del nombre de llumeneres per cada tipologia per obtenir un valor mitjà.
4. Mínima potència total instal·lada de tots els equips De 0 a 1 punt.
La proposta que garantint el compliment dels servei d'il·luminació i uniformitats mínimes exposades en el punt 3.4 i 3.5
proposi un potència total instal·lada en la suma dels 231 punts inferior obtindrà 1 punt. S'obtindrà 0 punts en aquest
apartat si s'obté una potència igual o superior a 9,07 kW (potència total llumenera: òptica leds més equip electrònic), la
resta serà de manera proporcional.
5. Altres millores tecnològiques De 0 a 1 punt.
Les propostes que es presentin es valoraran en funció de l'estalvi energètic que generin a l'Ajuntament de les Masies de
Roda. Aquestes propostes no s'han de limitar només en l'àmbit de l'enllumenat públic. Així, la proposta que generi un
estalvi energètic superior a l'Ajuntament de Les Masies de Roda obtindrà 1 punt, la resta serà de manera proporcional.
4. Valor estimat del contracte: 100.260,60 EUR.
5. Pressupost base de licitació:
a) Import: 82.860 EUR més 17.400,60 EUR d'IVA.
6. Garanties exigides.
Definitiva: el 5% del preu d'adjudicació.
7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera.
b) Solvència tècnica i professional (si escau).
8. Presentació d'ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
b) Lloc de presentació:
1. Dependència: Registre general Ajuntament de les Masies de Roda.
2. Domicili: Carretera de Manlleu, s/n.
3. Localitat i codi postal: Les Masies de Roda 08510
c) Admissió de variants: sí.

a) Direcció: Ajuntament de les Masies de Roda Carretera de Manlleu, s/n.
b) Localitat i codi postal: Les Masies de Roda 08510
c) Data i hora: sobre A el primer dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions a les
10 hores.
10. Despeses de publicitat: màxim 400 EUR.
Les Masies de Roda, 30 d'agost de 2016
L'alcalde, Ramon Isern Serrabasa

https: //bop.diba.cat
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9. Obertura d'ofertes:

