ANUNCI
De Oficina Antifrau de Catalunya pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. OAC-2019-00001)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Oficina Antifrau de Catalunya.
b) Dependència que tramita l'expedient: Oficina Antifrau de
Catalunya
c) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
d) Número d'expedient: OAC-2019-00001

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Oficina Antifrau de Catalunya.
Domicili: Carrer de Ribes, 1-3
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08013.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 935545555.
Adreça electrònica: administracio@antifrau.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
oac/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 09/11/2018
Horari d’atenció: dl a dv, de 9h a 14h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA,
DE 4 EQUIPS MULTIFUNCIÓ i 1 ESCÀNER DE DOCUMENTS PER A
L'OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució:
Inici: 01/01/2019.
Fi: 01/01/2023.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 30000000.
h) Codi NUTS: ES511.

-4
a)
b)
c)
e)
f)
g)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.
S’aplica sobre electrònic: Sí.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 59.000,00 . euros sense IVA
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
-8 Requisits específics del contractista: Inscripció a RELI o
ROLECE
-9 Criteris d’adjudicació:
Valoració econòmica (fins a 75 punts)
Valoració d’altres criteris avaluables mitjançant l’aplicació de
criteris automàtics o fórmules matemàtiques (fins a 25 punts)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
10.1. D’acord amb les previsions de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, i més concretament a les concretes previsions contingudes
en els articles 3.5 i 55.2 de la Llei 19/2014 esmentada, és
condició especial d’execució que el contractista ha d’adequar la
seva conducta als principis ètics i regles de conducta següents:
1)
Abstenció de fer, fomentar, proposar, promoure o tolerar
pràctiques corruptes, i posar en coneixement de l’òrgan de
contractació qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que
pugui afectar la relació contractual.
2)
No fer accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit
del contracte.
3)
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar
durant l’execució del contracte.
4)
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les
possibles situacions de conflicte d’interès.
5)
No oferir ni facilitar al personal de l’Oficina avantatges
per a ells mateixos o per a terceres persones amb la voluntat
d’incidir en la relació contractual.
6)
No utilitzar informació confidencial coneguda mitjançant el
contracte per a finalitats alienes a la relació contractual.
7)
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions
que faci en seguiment i/o avaluació del compliment del contracte.
8)
Complir les obligacions de facilitar informació que la
legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que
els pertoquin de forma directa per previsió legal.
10.2. És condició especial d’execució que el contractista disposi

de certificats de qualitat i gestió medi ambiental, en concret
Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001 i Sistema de Gestió Medi
Ambiental ISO 14001. Així mateix, és també condició especial
d’execució que els equips multifunció i l’escàner disposin
d’Etiqueta Energy Star.

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15/11/2018 23:59
b) Documentació que cal presentar: Declaració responsable (annex
1) i document d’oferta de criteris avaluables automàticament
(annex 2)
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica mitjançant
Sobre Digital
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Oficina Antifrau de Catalunya.
b) Lloc: C/ Ribes, 1-3, 08013 Barcelona
c) Data: 20/11/2018 Si el dia d'obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil. Aquesta data s’actualitzarà mitjançant
anunci al tauler electrònic de la seu electrònica de l’Oficina
Antifrau de Catalunya.
d) Hora: 11:00
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà
-17 Recurs
No procedeix recurs especial.

Barcelona, 31 d’octubre de 2018
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