ANUNCI
De Parlament de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de subministrament de consumibles per a dispositius
d’impressió del Parlament de Catalunya (exp. PARLC-2019-00026)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Parlament de Catalunya.
b) Número d’identificació: S0833001A.
c) Dependència que tramita l'expedient: Parlament de Catalunya,
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat
d) Tipus de poder adjudicador: Ens estatutari
e) Número d'expedient: PARLC-2019-00026
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Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Parlament de Catalunya.
Domicili: Parc de la Ciutadella, s/n
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08003.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937063045.
Adreça electrònica: contractaciopublica@parlament.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
h) Data límit d'obtenció d’informació: 8 de febrer de 2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9h a 14h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: PARLC-2019-00026 Contractació del
subministrament de consumibles per a dispositius d'impressió
del Parlament de Catalunya.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 15 mesos
f) Codi CPV: 30125110-5
g) Codi NUTS: ES511
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministraments
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat (art. 159, apartats 1 a 5, LCSP)
S’aplica una subhasta electronica: No.
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Pressupost de licitació:
Valor estimat del contracte: 82.542,68. euros, sense IVA
Import total IVA inclòs: 99.876,64 euros.
Import total IVA exclòs: 82.542,68 euros.
IVA suportat: 21 %.

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
L’establerta
en
el
plec
administratives.

de

clàusules

-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris d’avaluació quantificables automàticament.
Oferta econòmica: 100 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les
establertes en el plec de clàusules administratives
-11 ACP aplicable al contracte? Sí
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 14/2/19, 14.00 hores
b) Documentació que cal presentar: Sobre únic.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica (Sobre Digital):
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/PARLC
d) Facturació electrònica: Sí
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Parlament de Catalunya.
b) Lloc: Palau del Parlament (Parc de la Ciutadella, s/n)
c) Data: 20 de febrer de 2019
d) Hora: 12.00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o
castellà.
-15 Recurs:
Vegeu els plecs de clàusules administratives.
29 de gener de 2019

Xavier Muro i Bas
Secretari General
(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat)

