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Número de registre 11024

AJUNTAMENT DE SOLSONA
Anunci del contracte de subministrament del mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2014 s’aprovà la convocatòria del
procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, criteri únic d’adjudicació, al preu més
baix, i per lots, per a l’adjudicació del contracte de subministrament del mobiliari de la Biblioteca Comarcal
de Solsona, subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb les dades següents:
1. Entitat adjudicadora: Ajuntament de Solsona
a) Organisme: Ajuntament de Solsona.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Ajuntament de Solsona.
2) Domicili: carrer del Castell, 20.
3) Localitat i codi postal: Solsona, 25280.
4) Telèfon: 973480050.
5) Telefax: 973482361.
6) Correu electrònic: secretaria@ajsolsona.cat
7) Adreça d’internet del Perfil de Contractant: www.ajsolsona.cat
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: 6 de febrer de 2015.
d) Número d’expedient: subministre obert i lots 1/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: Mobiliari de la biblioteca comarcal de Solsona.
c) Divisió per lots: 10 lots, pressupost sense IVA:
Lot 1. pressupost d’execució prestatgeries....................................................................................... 87.944,52 €
Lot 2. pressupost d’execució taules................................................................................................... 24.858,30 €
Lot 3. pressupost d’execució cadires i butaques............................................................................... 68.197,88 €
Lot 4. pressupost d’execució mobiliari especial................................................................................. 27.830,97 €
Lot 5. pressupost d’execució complements....................................................................................... 30.941,91 €
Lot 6. pressupost d’execució antifurts............................................................................................... 16.481,76 €
Lot 7. pressupost d’execució compactes........................................................................................... 15.873,09 €
Lot 8. pressupost d’execució cortines i catifes.................................................................................. 16.848,80 €
Lot 9. pressupost d’execució senyalització......................................................................................... 5.557,88 €
Lot 10. pressupost d’execució ordinadors......................................................................................... 12.960,00 €
d) Lloc d’execució/lliurament: Biblioteca Comarcal de Solsona:
1. Domicili: carrer del Castell, 19.
2. Localitat i codi Postal: Solsona, 25280.
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e) Termini de lliurament: 3 mesos a partir de la recepció de l’acord d’adjudicació.
f) Admissió de Pròrroga: no.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: obert, atenent a l’oferta econòmicament més avantatjosa, criteri únic d’adjudicació, al preu
més baix, i per lots, subjecte a regulació harmonitzada.
d) Criteris d’adjudicació: criteri únic, menor preu.
4. Valor estimat del contracte: 307.495,11 €, sense IVA, 64.573,97 €, d’IVA i 372.069,08 € amb IVA inclòs.
5. Pressupost base de licitació, per lots:
Lot 1. pressupost prestatgeries

87.944,52 € sense IVA,

106.412,87 € IVA inclòs

Lot 2. pressupost taules

24.858,30 € sense IVA,

30.078,54 € IVA inclòs

Lot 3. pressupost cadires i butaques

68.197,88 € sense IVA,

82.519.44 € IVA inclòs

Lot 4. pressupost mobiliari especial

27.830,97 € sense IVA,

33.675.47 € IVA inclòs

Lot 5. pressupost complements

30.941,91 € sense IVA,

37.439,71 € IVA inclòs

Lot 6. pressupost antifurts

16.481,76 € sense IVA,

19.942,93 € IVA inclòs

Lot 7. pressupost compactes

15.873,09 € sense IVA,

19,206,44 € IVA inclòs

Lot 8. pressupost cortines i catifes

16.848,80 € sense IVA,

20.387,04 € IVA inclòs

Lot 9. pressupost senyalització

5.557,88 € sense IVA,

6.725,04 € IVA inclòs

Lot 10. pressupost ordinadors

12.960,00 € sense IVA,

15.681,60 € IVA inclòs

6. Garanties exigides
Provisional (import): No s’exigeix garantia provisional.
Definitiva (%): 5% de l’import d’adjudicació.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no s’exigeix classificació.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional (detallats al Plec de clàusules
administratives).
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 6 de febrer de 2015, a les 14.00 hores.
b) Lloc de presentació: Ajuntament de Solsona:
1. Dependència: Registre general.
2. Domicili: carrer del Castell, 20.
3. Localitat i codi Postal: Solsona, 25280.
4. Adreça electrònica: www.ajsolsona.cat
9. Obertura d’ofertes
a) Direcció: carrer del Castell, 20.
b) Localitat i codi postal: Solsona, 25280.
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c) Data i hora: 9 de febrer de 2015, a les 12:00 hores.
10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’Administració
11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europe: 15 de desembre de 2014.
12. Altres informacions
La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 17 de novembre de 2014, aprovà el Plec de clàusules
administratives particulars que regulen la contractació.
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió duta a terme el dia 20 de desembre de 2012, aprovà el
projecte de subministrament de mobiliari de la Biblioteca Comarcal de Solsona, redactat per l’arquitecte
municipal Anna Feu i Jordana. En ell s’hi detalla les característiques tècniques de tots els lots i subministres
que s’han d’ofertar.
Solsona, 16 de desembre de 2014
L’alcalde president, David Rodríguez i González

———
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