Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit
ordinari del contracte relatiu als SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DELS
SISTEMES INFORMÀTICS DEL CRG.

NÚM. DE EXPEDIENT: CRG15/18
1. Entitat adjudicadora:
a) Entitat: FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
b) Domicili: Carrer Doctor Aiguader, nº 88, 5º planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003
d) Telèfon: 933160100
e) Fax: 933160099
f) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a
la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la
pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap
.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2268810
g) Direcció de correu electrònic: concursos@crg.eu
h) Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Fundació pública
dedicada a la recerca biomèdica
2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte són els Serveis de suport i manteniment dels
sistemes informàtics del CRG.
b) Tipologia: Serveis
c) Divisió per lots i número: Sí / 3
a. Possibilitat de presentar lots en 3 lots.
b. Limitació de l’adjudicació de lots: NO
d) Lloc d’execució: Edifici PRBB / Carrer de Doctor Aiguader 88, 08003 Barcelona

e) Termini d’execució:
a. LOT NÚM. 1: 36 mesos
b. LOT NÚM. 2: 12 mesos amb possibilitat de dues pròrrogues
de 12 mesos addicionals cadascuna.
c. LOT NÚM. 3: 12 mesos amb possibilitat de dues pròrrogues
de 12 mesos addicionals cadascuna.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
a) Forma adjudicació: L’adjudicació del contracte es realitzarà a
l’oferta que presenti una millor relació qualitat-preu en el seu
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació que figuren a
l’Annex núm. 3 del present Plec.
4. Pressupost de licitació: 178.798,20 euros (IVA inclòs), que es
correspon amb el següent desglossament:
‐ Pressupost de licitació: 147.767,11 euros
‐ Import de l’Impost del Valor Afegit: 31.031,09 euros
5. Valor estimat del contracte: 337.129,06 € (IVA exclòs), que es
correspon amb el següent desglossament:
‐ Pressupost de licitació (IVA exclòs): 147.767,11 euros
‐ Possibles modificacions (20 %): 56.188,18 euros
‐ Possibles pròrrogues: 133.173,77 euros
‐ Total: 337.129,06 euros
6. Garantia provisional: NO PROCEDEIX
7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure
clàusula 14 del present Plec).
8. Obtenció de la documentació i informació:
Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap
.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2268810
9. Requisits específics del contractista: Veure clàusula 6
10. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris d’adjudicació qualitatius: Veure annex 3 del Plec de
Clàusules Adminitratives Particulars.
b) Criteris d’adjudicació econòmics Veure annex 3 del Plec de
Clàusules Adminitratives Particulars.
c) Criteris de desempat: Veure Clàusula 10.4 del Plec de Clàusules
Adminitratives Particulars.

11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 de novembre de 2018 a les 11.00h
b) Presentació electrònica: 26 de novembre de 2018 a les 11.00h
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
d) Lloc de presentació: SOBRE DIGITAL.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva
oferta: 4 (quatre) mesos.
f) Admissió de variants: NO
12. Obertura del sobre número 2, que conté la proposta avaluable
mitjançant l’aplicació de criteris quantificables mitjançant fórmules
automàtiques: Data i hora obertura de les ofertes: Es comunicarà
oportunament.
13. Despeses anuncis: NO PROCEDEIX
14. Modificacions: No es preveuen causes específiques de modificació
contractual.
15. Cessió del contracte: NO PROCEDEIX
16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Clàusula 19
del Plec de Clàusules Adminitratives Particulars.
17. Subcontractació: L’adjudicatària podrà subcontractar la realització
parcial del contracte (veure Clàusula 22 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars).
18. Finançament: L’objecte del present contracte està finançat amb els
fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, a 23 d’octubre de 2018

Bruna Vives
Gerent

Luis Serrano
DIrector

