Anuncio de licitación
Número de Expediente CN-59-2018
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-10-2018 a
las 13:22 horas.

L'objecte del contracte és l'adquisició de SIS (6) furgonetes destinades al Servei de la brigada municipal
d'obres i a l'empresa municipal de Serveis EMSA S.A., amb les característiques tècniques i requisits recollits
al plec tècnic.
Valor estimado del contrato 64.446,05 EUR.
Importe 77.979,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.446,05 EUR.
Plazo de Ejecución
28 Día(s)
Observaciones: Termini d'entrega (4 setmanes,
millorable a la baixa pels licitadors) + termini de
garantía (2 anys)

Tipo de Contrato Suministros
Subtipo Adquisición
Lugar de ejecución ES532 Mallorca De conf. amb el
dispost a l'apartat H) del quadre resum del PCAP, el lloc
de lliurament de les sis furgonetes serà indicat per l'Aj.
d'Alcúdia al contratista. Les despeses d'aquest lliurament
a càrrec del contractista. Alcúdia

Clasificación CPV
34100000 - Vehículos de motor.

Proceso de Licitación
Procedimiento Abierto
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Manual
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
Idioma de Presentación de Oferta Catalán Español
Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jXCUt00kGb6iEJrVRqloyA%3D%3D

Entidad Adjudicadora
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i Estadística
Tipo de Administración Administración Local
Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Sitio Web http://www.alcudia.net
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEf XGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España
ES532

Proveedor de Pliegos
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i

Contacto
Teléfono +34 971899293
Fax +34 971546515
Correo Electrónico contractacio@alcudia.net

Proveedor de Información adicional
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i

Estadística

Plazo de Obtención de Pliegos
Hasta el 15/11/2018 a las 14:00

Estadística

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Recepción de Ofertas
Regidoria Delegada d'Hisienda, Contractacio i
Estadística

Dirección Postal
Major, 9
(07400) Alcùdia España

Plazo de Presentación de Oferta
Hasta el 15/11/2018 a las 14:00
Observaciones: De conformitat amb el disposts a
l'apartat M.1 del quadre resum del PCAP, setze (16)
dies naturals comptadors des del dia següent al de la
publicació de l'anunci de la licitació al perfil del
contractant de l'Ajuntament d'Alcúdia, allotjat a la
Plataforma de contractació del Sector Públic

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación
Apertura de Ofertas Económicas
Acte d'obertura de pliques
Apertura sobre oferta económica
El día 20/11/2018 a las 12:00 horas
tercer dia hábil posterior a la finalització del termini de
presentación de pliques, de conformitat amb el dispost a
la clàusula 18 del PCAP.

Tipo de Acto : Público
Condiciones para la asistencia : empreses licitadores presentades a la licitació (hauran d'aportar DNI)

Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: L'objecte del contracte és l'adquisició de SIS (6) furgonetes destinades al Servei de la
brigada municipal d'obres i a l'empresa municipal de Serveis EMSA S.A., amb les característiques tècniques i
requisits recollits al plec tècnic.
Valor estimado del contrato 64.446,05 EUR.
Presupuesto base de licitación
Importe 77.979,72 EUR.
Importe (sin impuestos) 64.446,05 EUR.
Clasificación CPV
34100000 - Vehículos de motor.
Plazo de Ejecución
28 Día(s)
Observaciones: Termini d'entrega (4 setmanes, millorable a la baixa pels licitadors) + termini de garantía (2 anys)
Lugar de ejecución
De conf. amb el dispost a l'apartat H) del quadre resum del PCAP, el lloc de lliurament de les sis furgonetes serà indicat per
l'Aj. d'Alcúdia al contratista. Les despeses d'aquest lliurament a càrrec del contractista.
Condiciones De conformitat amb el dispost a l'apartat W) del quadre resum del PCAP
Subentidad Nacional Mallorca
Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal
Carrer Major, número 9
(07400) Alcúdia España

Condiciones de ejecución del contrato
Se utilizará pedido electrónico : No
Se aceptará factura electrónica : Sí
Se utilizará el pago electrónico : Sí

Condiciones de Licitación
Fórmula de Revisión de Precios No procedeix, de conformitat amb el dispost a l'apartat K) del quadre resum del PCAP
Importe Máximo Gastos de Publicidad 1.000 EUR.
Se utilizará el pago electrónico

Garantía Requerida Definitiva
Porcentaje 5 %

Plazo de constitución
2 Año(s)

Requisitos de participación de los licitadores
Condiciones de admisión
Capacidad de obrar - Podran presentar oferta les persones naturals o jurídiques, españoles o estrangeres, que tinguin plena
capacitat d'obrar de conformitat amb el dispost a la clàusula 4 del PCAP.
No prohibición para contratar - La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de
contractar de l'article 71 de la LCSP es farà de conformitat amb el dispost a la clàusula 4 del PCAP (segons model de
l'Annex II del PCAP, el qual inclou declaración de compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l'Ajuntament d'Alcúdia).

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional
Trabajos realizados - Una relació dels principals subministraments realitzats d’igual o similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del present contracte realitzats en el curs de com a màxim els tres darrers anys, en la que s’indiquin
els imports, dates i el destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quant el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyada dels documents que obrin al seu poder que acreditin la realització de la prestació. L’import dels
subministraments acreditats en els darrers tres anys serà com a mínim el 70% de l’import que correspongui al pressupost
base de licitació (45.112’23 euros). Per a determinar que un subministrament és d’igual o similar naturalesa al que
constitueix l’objecte del contracte, el plec de clàusules administratives particulars podrà acudir a més del CPV a altres
sistemes de classificació d’activitats o productes com el “Código Normalizado de productos y Servicios de las Naciones
Unidas” (UNSPSC), a la “Clasificación central de los productos” (CPC) o a la “Clasificación Nacional de Actividades
Económicas” (CNAE), que en tot cas haurà de garantir la competència efectiva per l’adjudicació del contracte. Amb caràcter
general, per acreditar la similitud dels subministraments es prendrà en consideració els tres primer dígits dels codis de la
CPV. En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que té una antiguitat
inferior a cinc anys, la solvència tècnica s’acreditarà segons el que indica l’apartat 1.h) de l’article 89 de la LCSP. Umbral:
45112.23 Periodo: tres darrers anys Expresión: La solvència tècnica i professional s'haurà d'acreditar de conformitat amb el
dispost a l'apartat J.2.2. del quadre resum del PCAP

Criterio de Solvencia Económica-Financiera
Cifra anual de negocio - Els licitadors acreditaran la seva solvència econòmica i financera a través del següent mitjà que
s’indica a continuació. S’haurà d’aportar el document original o bé una còpia degudament acarada pels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament d’Alcúdia o testimoniada per fedatari públic: Volum anual de negocis en relació a l’activitat de venda de vehicles
de motor nous, referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari, i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 96.669’07 Euros. El volum anual de
negocis del licitador es podrà acreditar a través com a mínim d’un de qualsevol dels següents mitjans: - Mitjançant la
presentació de certificació d’inscripció en el registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic, que
acreditarà les condicions de solvència econòmica i financera de l’empresari pel valor o import que indiqui el certificat. Les
licitadores poden optar per presentar el certificat davant l’Ajuntament o bé per presentar una sol·licitud del representant legal
de la licitadora instant a l’Ajuntament d’Alcúdia per a que l’obtingui d’ofici i l’aporti a l’expedient. - Mitjançant la presentació
d’una certificació emesa per entitat bancària, que expressi clarament que el volum anual de negocis de l’empresa en l’àmbit
al que es refereix el contracte, que és el de serveis d’assegurança d’assistència sanitària, no és inferior a l’indicat en el
paràgraf anterior. - Mitjançant la presentació 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.
Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil podran acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil, o bé, a través de l’aportació d’original o còpia
acarada del resum anual d’IVA (Model 390). - Mitjançant la presentació d’una declaració responsable per l’empresari que
expressi clarament que el volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereix el contracte no és inferior a l’indicat
(96.669’07 Euros). - Mitjançant la presentació de certificació tributària expedida per l’Agència Estatal d’Administració
Tributària (AEAT) sobre l’import net de la xifra de negocis, el qual ha se ser superior a la xifra indicada al paràgraf anterior.
Umbral: 96669.07 Periodo: tres darrers exercicis disponibles Expresión: La solvència econòmica i financera s'harà
d'acreditar de conformitat amb el dispost a l'apartat J.2.1 del quadre resum del PCAP

Condiciones de adjudicación
Criterios de Adjudicación
Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas
Menor termini de lliurament del subministrament
Subtipo Criterio : Otros
Ponderación : 20
Expresión de evaluación : De conformitat amb el dispost a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 20

Oferta econòmica
Subtipo Criterio : Precio
Ponderación : 80
Expresión de evaluación : De conformitat amb el dispost a l'apartat Z) del quadre resum del PCAP
Cantidad Mínima : 0
Cantidad Máxima : 80

Plazo de Validez de la Oferta
30 Día(s)

Se aceptará factura electrónica

Proceso de Licitación
Subasta electrónica
Se adjudicará mediante subasta electrónica: No
ID 0000003338634 | UUID 2018-465831 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 30 Oct 2018 13:22:09:817 CET N.Serie
153899363441466931174362846445519110299 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016

