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Expedient de contractació núm. 2019.08
Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

Anunci de licitació

ANUNCI
Mitjançant el present es fa públic que de conformitat amb la Resolució de Presidència del CCDL
de data 10 de desembre de 2020, aquesta entitat ha convocat la licitació de l’Acord marc de
subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.08), d’acord amb el
següent detall:
1. Entitat adjudicadora: Dades generals i altres dades per a l’obtenció d’informació:
a) Organisme: Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació i informació:
1. Dependència: Oficines Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL)
2. Domicili: C/ València, 231, Planta 6a
3. Localitat i codi postal: Barcelona 08007
4. Telèfon: 93 496 16 16
5. Telefax: 93 216 02 86
6. Correu electrònic: ccdl@ccdl.cat, consorci@ccdl.cat
7. Direcció d’internet del poder adjudicador: https://www.acm.cat/ccdl
8. Direcció d’internet en la que estaran disponibles els Plecs (perfil de contractant):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=vie
wCtn&idDoc=58732142&lawType
9. Data límit d’obtenció de documentació complementària i informació: 07/01/2021
10. Tipus de poder adjudicador: Entitat Local
11. Codi NUTS: ES51
12. Principal activitat del poder adjudicador: Establiment i gestió de serveis i activitats
d’interès local
13. El poder adjudicador actua com a central de contractació: Sí
d) Número d’expedient: 2019.08
2. Objecte del Contracte:
a) Tipus: mixt de subministrament i serveis
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b) Descripció: Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació,
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
adherides a la central de contractació de l’entitat, d’acord amb l’article 221.4 de la LCSP.
c) Divisió per lots i nombre de lots: No, tal i com es determina en la clàusula 2 del PCAP.
d) Lloc d’execució: Àmbit territorial de Catalunya. Codi NUTS: ES51
e) Vigència inicial de l’Acord marc: vint-i-quatre mesos, d’acord amb la clàusula 10 del PCAP.
f) Admissió de pròrroga: prorrogable, per dos períodes de fins a 12 mesos més, en els termes
establerts per la clàusula 10 del PCAP.
g) Establiment d’un Acord marc: Sí.
h) Sistema dinàmic d’adquisició: No.
i) Codi CPV (Referència de nomenclatura): 30236200-4 (processador de dades), 30237000-9
(parts, accessoris i subministraments per ordinadors), 30237400-3 (accessoris per a la
introducció de dades), 31644000-2 (registradors diversos de dades), 32260000-3 (equip de
transmissió de dades), 32580000-2 (equip de dades), 72318000-7 (serveis de transmissió
de dades), 72400000-4 (serveis d’internet), 50312000-5 (manteniment i reparació d’equips
informàtics) i 50312600-1 (manteniment i reparació equips de tecnologia de la
informació).
j) Admissió o prohibició de variants: No se n’admeten.
k) Nombre d’operadors: Selecció d’un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses, d’acord amb
l’article 221.4.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
c) Subhasta electrònica: No
d) Criteris de selecció i adjudicació: Diversos criteris de valoració que depenen d’un judici de
valor i criteris automàtics.
4. Valor estimat del contracte: 6.068.751,94 €
5. Pressupost base de licitació:
a) Import net (IVA inclòs): 2.824.303,79 €
6. Garanties exigides.

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2019.08
Acord marc de subministrament de sistemes de videoacta, equips de gravació, transmissió d’actes i el seu manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya

Anunci de licitació

Provisional (import): No s’exigeix, clàusula 16.A.04 del PCAP.
Definitiva: S’exigeix, d’acord amb les previsions de la clàusula 42 del PCAP.
7. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Clàusula 16 del PCAP.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 19/01/2020 a les 15:00 hores.
b) Modalitat de presentació: Mitjançant l’eina del Sobre Digital, en els termes que es
descriu a la clàusula 15 del PCAP.
c) Direcció electrònica per avisar de l’enviament d’una oferta: ccdl@ccdl.cat o
consorci@ccdl.cat
d) Admissió de variants: No.

9. Obertura d’ofertes:
a) Sessió privada d’obertura del Sobre A
Data i hora: Dijous, 21 de gener de 2021, a les 10:00h.
b) Descripció: Sessió privada d’obertura del Sobre B
Data i hora: Dijous, 28 de gener de 2021, a les 10:00h.
c) Descripció: Acte d’obertura del Sobre C
Data, hora i lloc: S’anunciarà en el perfil de contractant.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: 4 mesos des de la data
d’obertura de les proposicions.
10. Llengües en les que hauran de redactar-se les ofertes o les sol·licituds de participació:
Català o Castellà.
11. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió: No.
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12. Nom i direcció de l’òrgan competent per a la resolució de recursos: Règim de recursos
previst a les clàusules 60 i ss. del PCAP. Qualsevol informació relacionada amb el règim de
recursos es pot obtenir contactant amb les oficines del CCDL per les vies abans indicades.
13. Despeses de publicitat: Quantitat estimada en 2.000,00.-€
14. Data d’enviament de l’anunci al «Diari Oficial de la Unió Europea»: 11/12/2020
Barcelona, 11 de desembre de 2020
El President,
Lluís Soler i Panisello

