ANUNCI
de licitació d’un contracte de serveis (expedient ATC 2020 29).
1- Entitat adjudicadora
a) Organisme que tramita l’expedient: Agència Tributària de Catalunya, pg. de la Zona
Franca, 46, 08038 Barcelona. Tel. 93 551 51 88. Fax: 551 53 07.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat.
c) Número d’expedient: ATC 2020 29.
-2 Objecte del contracte
a) Descripció: Vigilància i seguretat a les dependències de l’Agència Tributària de
Catalunya a Tarragona.
Codi CPV: 79710000-4 i 79714000-2.
b) Divisió en lots: no.
c) Termini d’execució: des de la firma del contracte fins a 31 de desembre de 2021.
d) Pròrroga: es podrà prorrogar un any més.
-3 Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
Tramitació: ordinària
Procediment: contractació basada en l’acord marc dels serveis de vigilància i seguretat
(CCS 2017 4)
Forma d’adjudicació: els criteris d’adjudicació i la seva ponderació es troben detallats
en l’annex 8 del plec de clàusules administratives i són els següents, sobre una
puntuació de 100 punts:
Criteris quantificables de forma automàtica: fins a 75 punts.
Criteris que depenen de judici de valor: fins a 25 punts.
-4 Pressupost de licitació total: 284.894,84 euros, IVA no inclòs (any 2020:
114.178,80 euros i any 2021: 170.716,04 euros). Resolució aprovació pluriennalitat de
9 de març de 2020.
Tipus d’IVA aplicable: 21%.
Valor estimat del contracte: 522.410,41 euros, IVA no inclòs.
-5 Garanties
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs.
-6 Requisits específics del contractista:
Declaració responsable de plena vigència de la documentació administrativa
acreditada en l’Acord marc.
Classificació empresarial: Grup M, Subgrup M-2; Categoria 2 (antiga B)
-7 Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: Agència Tributària de Catalunya.
b) Domicili: Pg. de la Zona Franca, 46, 4a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08038.
d) Adreça d’internet: http://etributs.gencat.cat/ca/atc/contractacio/ (perfil de
contractant).
e) Data límit d’obtenció de documentació i informació: durant tot el període de
presentació d’ofertes. Correu electrònic: mromera@atc.cat

-8 Presentació de les ofertes
a) Data límit: 3 de juny del 2020, a les 14 hores.
b) Documentació que cal presentar: la requerida en el plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació: Sobre digital
d) Admissió de variants: no.
-9 Altres informacions: la resta d’informació s’especifica en el plec de clàusules
administratives particulars.
Barcelona, 19 de maig del 2020

