ANUNCI
De Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública pel
qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis(exp.
GO-2019 20012).
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
b) Número d’identificació: S0811001G.
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació i
Patrimoni. Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració
Pública.
f) Central de compres / contractació conjunta: No.
g) Número d'expedient: GO-2019 20012.
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
b) Domicili: Via Laietana 26.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
d) Telèfon: 935671700.
e) Adreça electrònica:
contractacio.politiquesdigitals@gencat.cat.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://politiquesdigitals.gencat.cat/contractacio
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: D’acord amb
l’establert en l’article 138 LCSP.

Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 15 a
17.30 hores. Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre):
de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de suport per a l’impuls de
noves solucions amb tecnologia dron en els departaments i
organismes de la Generalitat de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Si. 3 lots.
Lot 1: Accés a instal·lacions i serveis per la realització de
proves i test de diferent tipologia que permetin avaluar el
resultat de l’aplicació d’aquesta tecnologia segons el

Via Laietana, 26
08003 Barcelona
Tel. 93 567 17 00
Fax 93 567 17 69

requeriment de les diferents unitats de la Generalitat de
Catalunya.
Lot 2: Curs formatiu sobre tecnologia dron i les seves
aplicacions a l’administració dirigits a personal de
l’administració de la Generalitat de Catalunya.
Lot 3: Assessorament tecnològic i suport als tècnics de la
Generalitat i en la identificació i definició de possibles
escenaris o projectes on utilitzar la tecnologia dron.
d) Lloc d'execució: Catalunya.
e) Termini d'execució: Des de l’1 de juliol de 2019, o des de la
data de formalització del contracte si aquesta fos posterior,
fins al 31 de desembre de 2019.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: Lot 1: 60440000-4 Serveis aeris i connexos
Lot 2: 80510000-2 Serveis de formació especialitzada
Lot 3: 60440000-4 Serveis aeris i connexos
h) Codi NUTS: ES51.
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert simplificat.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 82.680,00 euros sense IVA, d’acord
amb la següent distribució per lots:
Lot 1: Valor estimat del contracte 40.950,00 euros
Lot 2: Valor estimat del contracte 13.680,00 euros
Lot 3: Valor estimat del contracte 28.050,00 euros
Import total IVA inclòs: 100.042,80 euros. Import total IVA
exclòs: 82.680,00 euros. IVA suportat: 21 %, d’acord amb la
següent distribució per lots:
Lot 1: Import total IVA inclòs: 49.549,50 euros. Import total IVA
exclòs: 40.950,00 euros. IVA suportat 21%
Lot 2: Import total IVA inclòs: 16.552,80 euros. Import total IVA
exclòs: 13.680,00 euros. IVA suportat 21%
Lot 3: Import total IVA inclòs: 33.940,50 euros. Import total IVA
exclòs: 28.050,00 euros. IVA suportat 21%
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí. Lot 1: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs IVA.
Lot 2: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs IVA.
Lot 3: 5% de l’import d’adjudicació, exclòs IVA.

-8 Requisits específics del contractista
L’article 159.4 LCSP estableix que les empreses licitadores han
d’estar inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del sector públic (ROLECE) o en el Registre
d’Empreses Licitadores (RELI) en la data final de presentació
d’ofertes sempre que la concurrència no es vegi limitada.
a) Classificació: No.
b) Solvència:
Lot 1: Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims 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 49.549,50 euros.
Solvència tècnica i professional: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de,
com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import
anual, de l’any de més execució d’aquest període, dels serveis o
treballs d’igual o similar naturalesa serà de, com a mínim
49.549,50 euros.
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació,
entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, la solvència tècnica s’ha de justificar, d’acord amb
el que estableix l’article 90.4 LCSP, pel següent mitjà: nombre
mínim de la plantilla de l’empresa que haurà de ser de com a
mínim de tres treballadors i d’un directiu.
Lot 2: Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims 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 16.552,80 euros.
Solvència tècnica i professional: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de,
com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import
anual, de l’any de més execució d’aquest període, dels serveis o
treballs d’igual o similar naturalesa serà de, com a mínim
16.552,80 euros.

En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació,
entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, la solvència tècnica s’ha de justificar, d’acord amb
el que estableix l’article 90.4 LCSP, pel següent mitjà: nombre
mínim de la plantilla de l’empresa que haurà de ser de com a
mínim de tres treballadors i d’un directiu.
Lot 3: Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis en
l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims 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 33.940,50 euros.
Solvència tècnica i professional: Una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de,
com a màxim els tres últims anys, en la qual se n’indiqui
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. L’import
anual, de l’any de més execució d’aquest període, dels serveis o
treballs d’igual o similar naturalesa serà de, com a mínim
33.940,50 euros.
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació,
entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, la solvència tècnica s’ha de justificar, d’acord amb
el que estableix l’article 90.4 LCSP, pel següent mitjà: nombre
mínim de la plantilla de l’empresa que haurà de ser de com a
mínim de tres treballadors i d’un directiu.
-9 Criteris d’adjudicació: els establerts en l’apartat H del
quadre de característiques del contracte del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta licitació.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les
establertes en l’apartat M del quadre de característiques del
contracte del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta licitació.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí.
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29 de maig a les 08:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Dos sobres, d’acord amb
l’apartat J del quadre de característiques del contracte del Plec
de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
licitació.

c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica: Sí, mitjançant l’eina Sobre Digital.
d) S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria.
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública.
b) Lloc: Via Laietana, 26 Barcelona.
c) Data: La data i hora d’obertura pública del sobre B es
comunicarà a través d’anunci en el perfil del contractant del
Departament. En data 31 de maig, a les 9:30 hores, està prevista
la sessió interna de la Mesa de Contractació per a l’obertura del
sobre A. Aquesta sessió d’obertura del sobre A no és pública.
-14 Despeses d'anunci: No hi ha despesa.
-15 Recurs: D’acord amb l’establert a la clàusula trenta-setena
del Plec de clàusules administratives particulars que regeix per
aquesta licitació.
Directora de Serveis

