ANUNCI
pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
1. Entitat adjudicadora:
Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya.
Domicili: Carrer dels Vergós, 36-42
Localitat i codi postal: Barcelona 08017
Telèfon: 934444444
Correu electrònic: licitacio@infraestructures.cat
2. Adreça electrònica o d’Internet en la qual han d’estar disponibles els plecs de la contractació:
La informació relativa a la convocatòria de la licitació i la documentació associada a la mateixa es troba
disponible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).
3. Tipus de poder adjudicador i principal activitat exercida:
Organisme/oficina regional o local
Serveis públics generals
4. Codi CPV: 71242000-6
5. Codi NUTS de l’emplaçament principal del lloc d’execució dels serveis: ES511.
6. Objecte del contracte: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu del perllongament de la línia Llobregat – Anoia d'FGC a Barcelona. Plaça Espanya- Gràcia.
Senyalització i enclavaments. Clau: TF-11225.F3
7. Valor estimat del contracte: 139.042,41 euros (IVA no inclòs)
8. Admissió o prohibició de variants: No s’admeten variants en la contractació.
9. Termini d’execució del contracte: 24 mesos.
10. Condicions de participació:
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals espanyoles o
estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP.
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar, d’acord amb el que s’indica en la
clàusula 7 del Plec de clàusules Administratives de la licitació, que s’acreditarà, com a prova preliminar,
amb la presentació del Document Europeu únic de Contractació (DEUC)
(http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/D
EUC-cat.pdf).
Requisits específics:
Els licitadors hauran de disposar i acreditar quan se’ls requereixi la seva solvència econòmica i
financera i tècnica, d’acord amb l’apartat 9 del Quadre de Característiques i la clàusula 7 del Plec de
clàusules administratives de la licitació.
11. Tipus de procediment d’adjudicació: Obert
12. Condicions especials i essencials d’execució a les quals està sotmesa l’execució del contracte:

Les establertes a l’apartat 18 del Quadre de Característiques del Plec de clàusules administratives de
la licitació.
13. Criteris que s’han d’utilitzar per adjudicar el contracte o els contractes:
Els criteris d’adjudicació i els seus barems de puntuació són els descrits en els annexos 9A i 9B del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
14. Termini màxim de presentació de les ofertes:
Dia:

7/06/2021

Hora:

13:00:00 hores

15. Adreça a la qual s’han de trametre les ofertes:
La presentació es farà electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a l’espai
virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures.
16. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 4 mesos a partir de la data
d’obertura del sobre núm. 2.
17. Data, hora i lloc de l’obertura de pliques:
Obertura del sobre núm. 3: 15/07/2021, a les 10:00:00 hores
Reunió telemàtica
18. Llengua o llengües en què s’han de redactar les ofertes o les sol·licituds de participació: català i
castellà.
19. Ús de mitjans electrònics:
a) S’accepta la presentació electrònica d’ofertes.
b) S’utilitza la facturació i pagament electrònic.
20. Règim de recursos:
Atès que el valor global estimat del contracte és superior a 100.000 euros, es pot interposar recurs
especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP.
21. Aplicació de l’Acord de Contractació Pública al contracte: Sí

