ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. CONTR/2021/307)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Número d’identificació: Q-0801576J
Dependència que tramita l'expedient: Operadora
Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador no Administració Pública.
Número d'expedient: CONTR/2021/307

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

Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Domicili: Carrer dels Vergós, 44
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08017.
Codi NUTS: ES51
Telèfon: 933663000
Adreça electrònica: contractacio@fgc.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idC
ap=203649&cap=Ferrocarrils%20de%20la%20Generalitat%20de%20Catalunya
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure PCAP
j) Horari d’atenció: De dilluns a divendres feiners a la ciutat de Barcelona de 9 a 14 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de gestió de residus de l’àrea d’FGC-Operadora de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya. (Ref. PO34/21).
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Aquesta licitació es distribueix en 3 lots:
- Lot 1. Gestió residus fracció banals
- Lot 2. Gestió residus de fosa sèptica
- Lot 3. Gestió residus fracció altres no orgànics
d) Termini d’execució: Atenent a la naturalesa i característiques de la prestació que es pretén
contractar en el marc d’aquest procediment, s’estableix una durada de 5 mesos, des de la data
de signatura de l’acta d’inici.
Arribada la data de finalització del contracte no es podrà prorrogar.
e) Lloc d’execució: Els serveis es desenvoluparan a:
Lot1:
Estació Hospital General de Catalunya – Línia Barcelona - Vallès
Estació Sant Joan – Línia Barcelona – Vallès
- Lot2:
Estació Martorell Enllaç – Línia Llobregat – Anoia
- Lot 3
Estacions línies Barcelona Vallès , Llobregat Anoia i Lleida La Pobla
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 90500000-2 Servicios relacionados con desperdicios y residuos
h) Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert Harmonitzat
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació: 396.659,76 euros sense IVA
a) Valor estimat del contracte: 452.547,20 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: NO
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: L'Adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost
de licitació, exclòs l’IVA.
-8 Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: No aplica
Solvència: Veure annex 1B del PCAP

-9 Criteris d’adjudicació: Veure Annex 4 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Si
-12 ACP aplicable al contracte? SI
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 de juliol de 2021 a les 12:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure PCAP
Presentació d’ofertes:
b.1)Presentació presencial: NO
Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Domicili i localitat: Carrer dels Vergós, 44 Barcelona
CP: 08017.
Documentació que cal presentar: Veure PCAP
Adreça electrònica: contractacio@fgc.cat
b.2)Presentació Electrònica: SI
c) S’accepta la facturació electrònica: SI
d) S’utilitza el pagament electrònic: SI
e) Criteris objectius de selecció dels candidats. Veure Annex 4 del PCAP
f) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions): NO

-14 Obertura de proposicions:
Documentació amb criteris objectius (Sobre B):
a) Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
b) Lloc: Oficines d’FGC Carrer dels Vergós, 44 Barcelona
c) Data: 5 d’agost de 2021
d) Hora: 13:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és interna.
-15 Despeses d'anunci: No es d’aplicació
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure Apartat 18 del PCAP
b) Adreça: Veure Apartat 18 del PCAP
c) Termini per presentar recurs: Veure Apartat 18 del PCAP
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: No

Francesc Torras i Garcia
Cap d’Aprovisionaments i Contractació
Signat electrònicament

