ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE
Objecte del contracte: OBRES I SUBMINISTRAMENT DE LA MUSEOGRAFIA
DEL PARC DE LA PREVENCIÓ-MUSEU DELS BOMBERS DE BARCELONA AL
POBLE SEC, CARRER LLEIDA 30 DE BARCELONA.
•

Òrgan de contractació: Conseller Delegat de Barcelona d’Infraestructures
Municipal, SA

•

Número d’expedient: 205.1215.065

•

Número de contracte: 205.1215.065

•

Tipus de Contracte: Contracte mixte

•

Tramitació: Ordinària

•

Procediment: Obert harmonitzat

•

Criteris de selecció dels licitadors: no procedeix

•

Criteris de valoració de les ofertes: Proposta econòmica (fins a 40 punts).
Ampliació del termini de garantia/postventa (fins a 3 punts). Valoració dels productes
fets a mida (fins a 15 punts). Valoració dels productes/elements ofertats no fets a
mida (fins a 15 punts). Pla de treball, en funció de la seva coherència amb fabricació,
el subministrament i muntatge (fins a 10 punts). Sistema per garantir la qualitat de la
fabricació/subministrament/ instal·lació (fins a 6 punts). Compromís de termini i preus
de reposició (fins a 5 punts), Servei Post-venta (fins a 6 punts).

•
•

Anuncis Licitació: DOUE (05/11/2015); BOE (05/11/2015); PC (02/11/2015)
Subhasta electrònica: No

•

Durada i anys pressupostaris: 2016

•

Import de licitació: 320.845,43 €, IVA exclòs.

•

Valor estimat: 385.014,52 €, IVA exclòs

•

Data Requeriment previ: 17 de març de 2016

•

Adjudicatari: ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL INTERVENTO 2, SL, presentades en compromís d’Unió Temporal
d’Empreses, Llei 18/1982, de 26 de maig.

•

Import d’adjudicació: 258.393,39 €, IVA exclòs

•

Data adjudicació: 4 d’abril de 2016

•

Data de comunicació de l’adjudicació: 5 d’abril de 2016

•

Número de licitadors: 7

•

Termini Licitació: 3,5 mesos.

•

Termini Adjudicació: 3,5 mesos.

•

Data formalització: 25 d’abril de 2016.

RESOLUCIÓ:
I.- Aquest òrgan de contractació, de conformitat als antecedents, classifica, per ordre
decreixent, les proposicions essent el resultat el següent:

Puntuació
Econòmica

Puntuació
Tècnica

Puntuació
TOTAL

UTE ENGINYERIA DE SISTEMES
AUDIOVISUALS, SL - INTERVENTO 2, SL

40,000

51,00

93,25

UTE CROQUIS, DISSENYS, MUNTATGES I
REALITZACIONS, SA - SONO
TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL

31,960

55,00

89,96

WASABIS, SCP

37,504

49,80

88,05

UTE STOA, PROPOSTES CULTURALS I
TURISTIQUES, SL - EXPOMON
PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL

39,429

45,80

86,73

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL

39,956

39,00

81,96

LICITADOR

II.- A l’empara de l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es REQUEREIX a
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL - INTERVENTO 2, SL, presentades en
compromís d’Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1982, de 26 de maig, per haver formulat la
proposta més avantatjosa d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de
Clàusules Particulars, per tal que, en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia
següent a aquell en que rebi la notificació del present requeriment:

-

presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

presenti la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva.

III.- ADJUDICAR a ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL - INTERVENTO 2, SL,
presentades en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1982, de 26 de maig, el
“OBRES I SUBMINISTRAMENT DE LA MUSEOGRAFIA DEL PARC DE LA PREVENCIÓMUSEU DELS BOMBERS DE BARCELONA AL POBLE SEC, CARRER LLEIDA 30 DE
BARCELONA.”, per un import de DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL TRES-CENTS
NORANT-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS D’EURO (258.393,39 €), IVA exclòs, i
un termini d’execució total de TRES MESOS I MIG, d’acord amb els informes tècnics de
valoració que s’accepten, condicionat a que aporti en el termini que s’indica al punt anterior la
documentació requerida, advertint-li expressament que, en cas de no aportar, dins el termini
indicat, la documentació esmentada a l’apartat anterior, es considerarà que ha retirat la seva
oferta i li serà executada la garantia provisional.
IV.- ACORDAR que, en cas que ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL INTERVENTO 2, SL, presentades en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, Llei 18/1982,
de 26 de maig, no presenti en el termini indicat la documentació requerida al punt segon, ES
PROCEDEIXI a l’execució de la garantia provisional presentada per l’esmentada empresa i

procedint, en aquest cas, a requerir la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en
el que hagin quedat classificades les ofertes, ADJUDICANT-LI el contracte condicionat a que
aporti en el termini indicat de 10 dies hàbils la documentació requerida, actuant en els mateixos
termes que el que s’ha acordat en el punt tercer i procedint d’igual manera amb la resta de
licitadors sempre i quan l’anterior no hagi donat compliment al requeriment efectuat, sempre
que la proposició presentada siguin admissible d’acord amb els criteris que figuren al Plec de
Clàusules Particulars.
V.- FACULTAR indistintament al President i al Director General de la Societat per tal que pugui
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la formalització del
contracte.
VI.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa requerida i a la resta d’empreses que han
participat en el present procediment de contractació.
VII.- ORDENAR RETORNAR, quan sigui eficaç l’acord d’adjudicació del contracte, la
garantia provisional i la resta de documentació administrativa als licitadors que no hagin
resultat adjudicataris del present procediment de licitació.
VIII.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al PERFIL DE CONTRACTANT, així com la
publicació al BOE i al DOUE de la formalització del contracte, quan aquesta s’hagi produït.

