QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
CONTRACTE DERIVAT de l’Acord marc H-2/2017 d’homologació de proveïdors de
serveis per a l’elaboració, l’actualització i la revisió de Cartografia Topogràfica a
escala 1:500, 1:1.000 i 1:2.000 i adequació d’informació sobre aquesta cartografia.
Tramitació: Ordinària.

Títol: Servei d’elaboració, actualització i la revisió de Cartografia Topogràfica a escala 1:1.000 del
projecte Palau-saverdera
A. Objecte del contracte
Codi projecte:
0018441331

Cartografia topogràfica 1:1000 :
Palau-saverdera

Plec d'especificacions tècniques per cartografia 3D 1:1000 i 1:2000 ICGC, versió 2.2.
Sense elements opcionals.

Tasques a realitzar:
• Restitució
• Revisió de camp
• Incorporació de la revisió de camp
• Formació cartogràfica
• Actualització de cartografia topogràfica 1:1000, feta amb el plec de versió 2.2

Superfície:

115 ha

• Actualització v2.2 amb revisió de camp:

Àmbit de la cartografia
Codi CPV: 71354100-5

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

Segons gràfic adjunt

115 ha

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
Tant alçat
Preus unitaris
Per Administració

x

B2. Pressupost del contracte (import a ofertar)
Cinc mil sis-cents cinquanta euros amb vuitanta-vuit cèntims
a.
b.
c.

Pressupost base de licitació:
Import de l’IVA:
Total:

4.670,15€
980,73€
5.650,88€

B3. Valor estimat del contracte: (en cas que sigui diferent a l’indicat anteriorment)

C. Termini de durada del contracte: 29/10/2021
Pròrroga: NO
Nombre pròrrogues previst:

D. Tramitació de l’expedient
x

Ordinària
Urgència
Anticipada

E. Solvència:
Segons l’indicat en la clàusula trenta-tresena del PCA de l’Acord Marc de l’ICGC H-2/2017,les
empreses licitadores no hauran de presentar la documentació acreditativa de la seva solvència
econòmica i tècnica cada vegada que siguin convidades a participar en un contracte derivat, per
haver-la presentat ja en el decurs del procediment obert, excepte que l’esmentada documentació
estigui caducada o hagi de ser substituïda. En cas que es donés aquesta circumstància caldrà
indicar-ho i aportar la documentació corresponent.

F. Garantia provisional
X No se n’exigeix
Se n’exigeix

Import:

(euros)

G. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (si determinació del preu és a tant alçat)
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X

5% del pressupost base de licitació, IVA exclòs (si determinació del preu és a
preus unitaris)
No se n’exigeix

H. Termini de garantia
3 mesos

I. Subcontractació:
Possibilitat: Si.
Límit: D’acord amb el TRLCSP
Aquelles empreses homologades que en el moment de presentar les seves ofertes tinguin
la intenció de subcontractar part de les activitats objecte del contracte, ho hauran de
comunicar a l’ICGC i en qualsevol cas, de forma prèvia a la subcontractació sigui quin sigui
el moment en que es produeixi, de conformitat amb allò establert en la clàusula vint-itresena del PCA de l’Acord marc.
S’exigeix: No.

J. Revisió de preus: no aplica
S’exigeix: no aplica.
No aplica: no aplica.

K. Lloc de lliurament de la prestació
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

L. Responsable del contracte
Àrea de Bases

M. Identificació dels òrgans que intervenen en el contracte derivat
M.1 Òrgan de contractació: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
M.2 Responsable de la comptabilitat pública: Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
M.3 Destinatari de la facturació: Àrea de Gestió Econòmica de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya.

N. Criteris d’adjudicació
La puntuació màxima a obtenir pels diferents criteris és de 60 punts d’acord amb la següent
distribució:
1) Proposta econòmica: màxim 50 punts.
50 x oferta més econòmica
oferta que es valora
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2) Capacitat productiva declarada en l’Acord Marc i distribució proporcional dels encàrrecs a
aquesta capacitat: màxim 10 punts.
Valoració més alta=10 (major capacitat productiva i distribució proporcional dels
encàrrecs a aquesta capacitat)
Valoració mitja= 5 (capacitat productiva mitja i distribució proporcional dels encàrrecs a
aquesta capacitat)
Valoració més baixa= 1 (capacitat productiva més baixa i distribució proporcional dels
encàrrecs a aquesta capacitat)
Si no hi ha diferències en l’oferta econòmica, s’adjudicarà al proveïdor amb més recursos
disponibles en el moment de fer l’adjudicació.
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