ANUNCI
Institut Català de les Dones pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. ICD-2021-2)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català de les Dones.
b) Dependència que tramita l'expedient: Institut Català de les Dones.
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
d) Número d'expedient: ICD-2021-2.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Català de les Dones.
b) Domicili: Pl. Pere Coromines, 1
c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08001.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 934951600.
f) Adreça electrònica: icd.contractacio@gencat.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/icd
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: la mateixa del termini de
presentació d'ofertes.
i) Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14h

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Prestació del servei per orientar i assessorar
psicològicament les dones de Catalunya, especialment per aquelles que es
troben en situacions de violència masclista així com recopilar-ne dades
estadístiques.
b) Admissió de pròrroga: sí.
c) Divisió per lots i nombre de lots: sí, cinc.
d) Codi NUTS del lloc d'execució:
Lot 1: Servei psicològic a Barcelona, codi NUTS ES511.
Lot 2: Servei psicològic a Tarragona, codi NUTS ES514.
Lot 3: Servei psicològic a Lleida, Codi NUTS ES513.
Lot 4: Servei psicològic a Girona, Codi NUTS ES512.
Lot 5: Servei psicològic a Terres de l’Ebre, codi NUTS ES514.
e) Termini d'execució: gener a desembre 2021.
f) Codi CPV:
98200000-5 Serveis d’assessorament sobre igualtat d’oportunitats.
85121270-6 Serveis psiquiàtrics o psicològics.
f.1) Codi CPV per a cada lot: els mateixos.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.

c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: no.
-5 Pressupost de licitació: 119.308,80 euros, més el 21% d'IVA 25.054,85 euros,
total 144.363,65.
a) Valor estimat del contracte: 286.341,12 euros sense IVA.
Import sense IVA
Pressupost de licitació any 2021
119.308,80 €
Possibles modificacions any 2021
23.861,76 €
Estimació de la pròrroga any 2022
119.308,80 €
Possibles modificacions any 2022
23.861,76 €
Valor estimat del contracte
286.341,12 €
a.1) Pressupost de licitació per lots:
LOTS

Hores
Hores
Preu
Pressupost
setmanals anuals
hora
de licitació,
(52
licitació sense IVA
setmanes)
Lot 1: Servei psicològic a
30
1560 38,24 € 59.654,40 €
Barcelona.
Lot 2: Servei psicològic a
6
312 38,24 € 11.930,88 €
Tarragona.
Lot 3: Servei psicològic a
12
624 38,24 € 23.861,76 €
Lleida.
Lot 4: Servei psicològic a
6
312 38,24 € 11.930,88 €
Girona.
Lot 5: Servei psicològic a
6
312 38,24 € 11.930,88 €
Terres de l’Ebre.
119.308,80 €
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Sí, 5% del pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, segons l'art. 107.3
LCSP.
-8 Requisits específics del contractista
En l’apartat F del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte, es detallen les condicions de solvència i la classificació
empresarial.

-9 Criteris d’adjudicació: Es detallen en l'apartat J-Criteris d’adjudicació, del Quadre
de Característiques del Plec de clàusules administratives particulars del contracte.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 2/10/2020, a les 14 hores.
b) Documentació que cal presentar: La que s’indica en els apartats G.Documentació
a presentar per les empreses licitadores (Sobre A) i I.Continguts propostes tècnica
i econòmica, del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives
particulars del contracte.
c) Presentació d’ofertes:
Sobre digital. L’aplicació de “Sobre digital” és accessible per a les empreses
licitadores des de l'adreça electrònica de la PSCP.
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Català de les Dones.
b) Lloc: Barcelona, plaça de Pere Coromines, 1.
c) Data: 5/10/2020, a les 10 hores.
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
- 13 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea

Núria Ramon Pérez
Directora executiva

