PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ

Anunci per a la contractació de:
Servei d’instal·lació, posada en funcionament i manteniment dels sistemes fotogràfics
digitals així com dels subministraments connexes dels materials necessaris per a la
venda dels productes de fotografia on-ride al recinte del Parc d’atraccions del Tibidabo
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Parc d’atraccions Tibidabo, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
c) Número d’expedient
2022PT0179AC

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Servei d’instal·lació, posada en funcionament i manteniment dels sistemes
fotogràfics digitals així com dels subministraments connexes dels materials
necessaris per a la venda dels productes de fotografia on-ride al recinte del
Parc d’atraccions del Tibidabo
b) Divisió per lots i número
No
c) Lloc d’execució
Barcelona
d) Durada
Un (1) any

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert

c) Regulació
Harmonitzada
4. Pressupost de licitació
70.000€ abans IVA

5. Valor estimat del contracte
224.000€ abans IVA
6. Acreditació de la solvència tècnica i econòmica
Vegeu l’apartat J, Condicions de capacitat i solvència, de la clàusula 1,
Característiques del procediment de licitació, així com la clàusula 7,
Condicions de capacitat i solvència dels licitadors, del Plec de Clàusules
Particulars.

7. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judici de
valor: 40%
Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 60%
- Preu: 35%
- Altres criteris automàtics: 25%

8. Obtenció de la documentació i informació
La informació restarà a disposició de les empreses licitadores al web:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/ca
p.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16219628
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
Dilluns, 24 d’octubre de 2022 a les 12 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Format i lloc de presentació
A través del sobre en format digital, que haurà de presentar-se mitjançant
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.tibidabo.cat/licitacion/busquedaAvanzConc.do

d) Admissió de variants
No
10. Termini màxim del contracte
Un (1) any

11. Garantia provisional
No aplica

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres

