ANUNCI
De l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa pel qual es
fa pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. SC-2000414)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
b) Número d’identificació: S0800476D
c) Dependència que tramita l'expedient: Agència per a la
Competitivitat de l’Empresa
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Foment de la
innovació i la internacionalització empresarial
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: SC- 20-00414
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Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Domicili: Passeig de Gràcia 129
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08008.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 934767200.
Adreça electrònica: licitacions.accio@gencat.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/perfil/accio
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 10 de
juliol de 2020 a les 14 hores
i) Horari d’atenció: de 9h a 14h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de suport especialitzat en
social media management
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió en lots: no.
d) Lloc d'execució: Catalunya
e) Termini d'execució: del 15 de setembre de 2020 al 14 de
setembre de 2022
f) Establiment d'un acord marc: No
g) Codi CPV: 79340000-9
h) Codi NUTS: ES511
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinària
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 170.000,00 euros sense IVA
b) Pressupost base de licitació: 102.850,00 euros, IVA Inclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no.
b) Solvència: segons el que disposa l’apartat G del quadre de
característiques del contracte del plec de clàusules
administratives particulars
-9 Criteris d’adjudicació: segons el que disposa l’apartat H
del quadre de característiques del contracte del plec de
clàusules administratives particulars
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Segons
el que disposen els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: la publicació
de l’anunci de licitació al DOUE no és obligatòria atès que el
contracte no està subjecte a regulació harmonitzada (article
135.1 LCSP)
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14 de juliol de 2020 a les 12
hores.
b) Documentació que cal presentar: Veure Plec de clàusules
administratives particular.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí, Eina Sobre Digital 2.0
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots
els lots. Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar
a cada licitador: No es preveuen lots.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
b) Lloc i data: Veure anunci de la licitació de la Plataforma
de contractació.

c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura:
d’obertura de les proposicions és privat.

L'acte

-15 Despeses d’anunci: No es preveuen
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: segons el què
disposa la clàusula 40 del plec de clàusules particulars
b) Adreça: segons el què disposa la clàusula 40 del plec de
clàusules particulars
c) Termini per presentar recurs: segons el què disposa la
clàusula 40 del plec de clàusules particulars
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: no.

