Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixement

ANUNCI
De la Secretaria d'Universitats i Recerca pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. UR-2020-3 - SE 2/2020)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Departament d’Empresa i Coneixement
Número d’identificació: ESS0811001G.
Dependència que tramita l'expedient: Secretaria d'Universitats i Recerca
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració pública
Número d'expedient: UR-2020-3 (SE 2/2020)

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca.
b) Domicili: Departament d'Empresa i Coneixement - Secretaria d'Universitats i
Recerca. Via Laietana, 2
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
d) Codi NUTS: ES51]
e) Telèfon: 935 526 700
f) Adreça electrònica: contractacio.sur@gencat.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sur
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 22 de novembre de 2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, tot l'any.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de manteniment de les instal·lacions de
protecció contra incendis de les dependències de la Secretaria
d’Universitats i Recerca.
b) Admissió de pròrroga: si, per a dos anys addicionals (2020 i 2021)
c) Divisió en lots i número de lots: no hi ha divisió en lots
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: any 2020
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 50413200-5
h) Codi NUTS: ES51
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària anticipada
c) Procediment: Obert simplificat, previst a l’article 159 LCSP
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 30.875,00 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 9.600,00 euros, sense IVA (480,00 euros)
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% del pressupost de licitació, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No és necessària
b) Solvència: s’eximeix d’acreditació
c) Inscripció al Registre d’Empreses Licitadores: Inscripció obligatòria al RELI o
al ROLECE.
d) Habilitació professional/empresarial: Inscripció obligatòria en el Registre
d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) per la modalitat
corresponent.
-9 Criteris d’adjudicació: els que s’indiquen a l’annex VIII del plec de
clàusules administratives particulars.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les que s’indiquen
al plec de clàusules administratives particulars i la condició especial d’execució
que esculli l’empresa de conformitat amb l’annex IIIb del mateix plec
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no aplica
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 de novembre de de 2019, a les 10:00:00 hores
b) Documentació que cal presentar: dos sobres, de conformitat amb allò que
indica el plec de clàusules administratives particulars (sobre A+B, i sobre C).
c) Presentació d’ofertes: sobre digital
d) S’accepta la facturació electrònica: si

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Secretaria d'Universitats i Recerca
b) Lloc: Via Laietana 2, de Barcelona
c) Data: La data i hora de l’acte públic d’obertura dels criteris d’adjudicació que
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s’han de valorar de forma automàtica (Sobre C) s’indicarà mitjançant el perfil de
contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del Sobre C
és públic.
-15 Despeses d'anunci: no hi ha despeses
-16 Recurs: de conformitat amb el què s’indica en plec de clàusules
administratives particulars per aquesta contractació.

Esther Morales i Miguel
Sub-directora general de Gestió Econòmica i Administrativa
en l’Àmbit d’Universitats i Recerca
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