Ref.: Expedient ECAU- 1391 / 2019

ANUNCI
De l’Ajuntament de Terrassa pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. ECAU- 1391 / 2019)
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Terrassa
Número d’identificació: 827980001
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: ECAU- 1391 /2019

2. Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Ajuntament de Terrassa.
Domicili: Plaça Didó, 5
Localitat i codi postal: Terrassa CP: 08221
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 937397000
Adreça electrònica: contractacio@terrassa.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 6 dies abans que finalitzi el termini
fixat per a la presentació d’ofertes, la informació addicional sobre els plecs i altre
documentació complementària que aquests sol·licitin, a condició que l’hagin demanat
almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ECAU- 1391 / 2019 cessió del dret d’ús, actualització i suport
tècnic d’una sèrie de programaris del fabricant Microsoft en la modalitat de Enterprise
Agreement Suscription.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots / d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Terrassa
f) Termini d'execució: 3 anys comptats des de la data següent a la formalització del
contracte.
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h) Codi CPV: 48000000-8 Paquets de programari i sistemes d’informació.
i) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Subministraments
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: Obert
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
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5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 830.578,51 euros, exclòs l’IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5 per 100 del preu del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA
8. Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: No
Solvència: clàusules 18a. i 19a. del PCAP.

9. Criteris d’adjudicació:
a) Fórmula matemàtica, fins a un màxim de 100 punts:
a.1 Proposta econòmica, fins a un màxim de 100 punts.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: PCAP
1.

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 6 de juny de 2019

2.

Presentació de les ofertes:

a) Data límit de presentació: és de 35 dies naturals, comptats des de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a l’Oficina de Publicacions de la Unió Europea.
b) Presentació d’ofertes:
b.1) Presentació electrònica:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa
3.

Obertura de proposicions:

a)
b)
c)

Entitat: Ajuntament de Terrassa.
Lloc: Utilitzant mitjans electrònics, a través de la plataforma VORTAL.
Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia laborable.
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