ANUNCI
de l’AGAUR, pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament (Exp.:
SU/11/19)
- 1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
b) Número d’identificació: Q0801117C
c) Dependència que tramita l’expedient: AGAUR
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Gestió d’ajuts i subvencions
f) Número d’expedient: SU/11/2019
- 2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: AGAUR
b) Domicili: Passeig Lluís Companys, 23
c) Localitat i codi postal: 08010 de Barcelona
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 310 63 94
f) Adreça electrònica: contractació.agaur@gencat.cat
g) Adreça d’internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=250
00&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=205849&ambit=1&
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: abans que finalitzi el termini de
presentació d’ofertes mitjançant el perfil de contractant de l’AGAUR.
i) Horari d’atenció: De dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 h
- 3 Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament i instal·lació d'equips d'impressió i escaneig
de documents dins l’Agència, així com el seu servei de manteniment i el
subministrament dels seus consumibles en règim d’arrendament sense opció de
compra.
b) Admissió pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots: No
d) Lloc d’execució: Dependències AGAUR (Barcelona)
e) Termini d’execució: 4 anys, a comptar des de la signatura del contracte
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 30120000-6
h) Codi NUTS: ES511
- 4 Tramitació i porcediment
a) Tipus d’expedient: subministrament
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert amb mesures de gestió eficient
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
- 5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 51.688,72 €, IVA exclòs
b) Pressupost base de licitació: 47.859,93 €, IVA exclòs. El tipus d’IVA a aplicar és del
21% fent un total de pressupost base de licitació de 57.910,52 euros, IVA inclòs.

- 6 Garanties
a) Provisional: No
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
- 7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència: Segons el que disposa l’apartat G1 del quadre de característiques del
contracte del plec de clàusules administratives particulars.
- 8 Criteris d’adjudicació
Segons el que disposa l’apartat H del quadre de característiques del contracte del
plec de clàusules administratives particulars.
- 9 Condicions particulars per l’execució del contracte
Veure el plec de clàusules administratives particulars i el plec de precsripcions
tècniques.
- 10 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
- 11 ACP aplicable al contracte? Sí
- 12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 3/06/2019 a les 14:00:00h
b) Documentació que cal presentar: Veure quadre de característiques
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No
c.2) Presentació electrònica: Sí
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí
- 13 Obertura de proposicions
a) Entitat: AGAUR
b) Lloc: Registre de l’AGAUR / Passeig Lluís Companys, 23
c) Sobre: B
d) Data i hora: 10/06/2019 a les 10:30h
f) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: acte públic d’obertura
- 14 Despeses de l’anunci
No es preveuen despeses
- 15 Llengües per a redactar ofertes o sol.licituds: Català i castellà

- 16 Recurs
Veure Plec de clàusules administratives particulars.
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

El director executiu de l’AGAUR
Manuel Molina Clavero

Signat digitalment per: MANUEL MOLINA
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