ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei.
(exp. CONTR/2019/277)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Número d’identificació: Q-0801576J
Dependència que tramita l'expedient: Organització i Persones
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador no Administració Pública.
Número d'expedient: CONTR/2019/277

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Domicili: Carrer dels Vergós, 44
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08017.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 933663000
Adreça electrònica: contractacio@fgc.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCa
p=203649&cap=Ferrocarrils%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya
Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure PCAP
Horari d’atenció: De dilluns a divendres feiners a la ciutat de Barcelona de 9 a 14 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Acord marc per homologar un conjunt d’empreses per prestar diferents
serveis relacionats amb les habilitats de lideratge. (Ref.AM04/19).
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Aquesta licitació es composa d’un sol lot.
d) Termini d’execució:
El termini d’execució s’estableix en UN ANY. Arribada la finalització del termini indicat, es
mantindran en vigor aquells contractes basats que s’hagin adjudicat dintre del termini de vigència
del mateix, amb independència de que la seva vigència excedeixi la de l’acord marc.
Arribada la data de la seva finalització, l’acord marc es podrà prorrogar per un any més, per
resolució de l’òrgan de contractació d’FGC. La pròrroga serà potestativa per FGC però, en el cas
de ser acordada, obligatòria per l’adjudicatària.
En el cas de que l’adjudicatària no formalitzi la pròrroga, FGC incautarà al seu favor l’import de les
garanties dipositades en els contractes basats i que no hagin estat retornades o bé reclamarà un
import corresponent al 5% de la suma dels imports dels contractes basats adjudicats, en concepte
dels danys i perjudicis que se li causen per no disposar de contracte, així com podrà imposar,
addicionalment, una prohibició per contractar amb FGC per un termini de fins a 5 anys.
e) Lloc d’execució:
Els serveis es prestaran a les instal·lacions d’FGC o bé a les instal·lacions de l’adjudicatari o bé
aquelles que pugui identificar FGC.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): Sí.
g) Codi CPV: 80531200-7 Serveis de formació tècnica.

h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a)
b)
c)
d)
e)

Tipus d’expedient: Servei
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació: 94.000,00 euros sense IVA
Valor estimat del contracte: 206.800,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Per cada contracte basat, l’adjudicatari haurà de dipositar una garantia del contracte, per un
import corresponent al 5% del preu d’adjudicació, en qualsevol de les formes previstes per la LCSP.
-8 Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: No Aplica
Solvència: Veure Apartat E del Quadre de Característiques del PCAP

-9 Criteris d’adjudicació: Veure Annex 4 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? SI
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 6 de novembre de 2019 a les 12:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
Presentació d’ofertes:
b.1)Presentació presencial: NO
Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Domicili i localitat: Carrer dels Vergós, 44 Barcelona
CP: 08017.
Documentació que cal presentar: Veure PCAP
Adreça electrònica: contractacio@fgc.cat
b.2)Presentació Electrònica: SI
c) S’accepta la facturació electrònica: SI
d) S’utilitza el pagament electrònic: SI
e) Criteris objectius de selecció dels candidats. Veure Annex 4 del PCAP
f)
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció progressiva
del nombre d’ofertes o solucions): NO
-14 Obertura de proposició:
Documentació amb criteris objectius (Sobre B):

a) Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
b) Lloc: Oficines d’FGC Carrer dels Vergós, 44 Barcelona
c) Data: 20 de novembre de 2019
d) Hora: 13:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és interna.
-15 Despeses d'anunci: No es d’aplicació
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure Apartat 17 del PCAP
b) Adreça: Veure Apartat 17 del PCAP
c) Termini per presentar recurs: Veure Apartat 17 del PCAP
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
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