ANUNCI
De Consell Comarcal del Baix Camp pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministraments (exp. C 05/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Número d’identificació: 8100810007.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Baix Camp
d) Tipus de poder adjudicador. Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. No
g) Número d'expedient: C 05/2018

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Domicili: Doctor Ferran, 8
c) Localitat i codi postal: Reus CP: 43202.
d) Codi NUTS: ES514
e) Telèfon: 977327155.
f) Adreça electrònica: ccbaixcamp@baixcamp.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewD
etail&idCap=10248462
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 7 de maig
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 08:30 a 14:30 Dimarts de 16:00 a 18:30
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació del subministrament i manteniment d'una
copiadora en modalitat de rènting.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats:
No.
d) Lloc d'execució: Consell Comarcal del Baix Camp
e) Termini d'execució: 5 anys (60 mesos)
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 30120000-6
h) Codi NUTS: ES514
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
-6 Admissió de variants: No

16.440,00 euros sense IVA

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 per cent del preu final ofert, exclòs l’impost sobre el valor afegit
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No procedeix
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
D’acord amb l’article 11.5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits d’acreditació de la
solvència econòmica i financera.
Solvència tècnica o professional:
Per a l’acreditació de la solvència tècnica es sol·licita que les empreses licitadores
acreditin que són proveïdors i tècnics autoritzats de la marca de la copiadora que
presenten en la licitació.
-9 Criteris d’adjudicació: Objectius
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: No
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 7 de maig a les 14.30 hores
b) Documentació que cal presentar: La que s’estableix als plecs
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
Mitjançant el sobre digital.
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: No
f) Criteris objectius de selecció dels candidats. Els que s’estableixen als plecs
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.
b) Lloc: C. Doctor Ferran,8, 43202 Reus
c) Data: es comunicarà oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions mitjançant el perfil del contractant.
d) Hora:

e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català/Castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs. Junta de Govern del Consell Comarcal del
Baix Camp
b) Adreça. C. Doctor Ferran, 8 43202 Reus
c) Termini per presentar recurs. 1 mes si l’acte és exprés
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