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SUBMINISTRAMENTS
De Diputació de Girona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
subministrament necessaris per executar el projecte museogràfic de l’Scriptorium de
Ripoll
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Diputació de Girona.
Número d’identificació: 8001760009.
Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona.
Tipus de poder adjudicador: Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
Número d'expedient: 2021/5459
2. Obtenció de la documentació i informació

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Entitat: Diputació de Girona..
Domicili: Pujada Sant Martí, 5
Localitat i codi postal: Girona, CP: 17004.
Codi NUTS: ES512
Telèfon: 972185000.
Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.ddgi.cat/perfildelcontractant
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 12 dies abans de la fi del termini
de presentació de les proposicions.
3. Objecte del contracte

a) Descripció de l'objecte:
L’objecte de la licitació és la contractació dels subministraments necessaris per executar
el projecte museogràfic de l’Scriptorium de Ripoll, d’acord amb el projecte “Memòria
executiva del projecte museogràfic de l’Scriptorium de Ripoll”, aprovat per l’Ajuntament de
Ripoll en data 31 de maig de 2021 i d’acord amb el Plec de prescripcions tècniques que
regeix la licitació.
El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa operatiu
FEDER 2014-2020 de Catalunya, eix prioritari 6, cofinança en un 50 per cent de la
despesa elegible de l’operació GO03-000062 “Renovació museografies de la xarxa
territorial de museus de les comarques de Girona” dins la qual s’inclou la present licitació
d’adequació del museu Scriptorum del municipi de Ripoll”.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió per lots i nombre de lots: Sí
Lot 1: Producció, subministrament i implantació de l’interiorisme museogràfic i de la
gràfica
Lot 2: Subministrament i instal·lació de la il·luminació
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Lot 3: Subministrament i posta en marxa d’aparells audiovisuals i multimèdia i
adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris
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Els licitadors poden presentar ofertes per a tots els lots i ser adjudicataris de tots els
lots.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: Sant Feliu de Guíxols (ES512)
e) Termini de lliurament:
Lot 1: Producció, subministrament i implantació de l’interiorisme museogràfic i de la
gràfica
Termini i lloc de lliurament: El termini de lliurament és de 6 mesos i es lliurarà al
Scriptorium de Ripoll, Església de Sant Pere, plaça de l’Ajuntament, 1, 17500 Ripoll
(NUTS ES512).
Termini de recepció: L'acta de recepció s'ha de signar en el termini d'1 setmana des
de la data de lliurament.
Possibilitat de pròrroga i termini: No
Lot 2: Subministrament i instal·lació de la il·luminació
Termini i lloc de lliurament: El termini de lliurament és de 6 mesos i es lliurarà al
Scriptorium de Ripoll, Església de Sant Pere, plaça de l’Ajuntament, 1, 17500 Ripoll
(NUTS ES512).
Termini de recepció: L'acta de recepció s'ha de signar en el termini d'1 setmana des
de la data de lliurament.
Lot 3: Subministrament i posta en marxa d’aparells audiovisuals i multimèdia i
adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris
Termini i lloc de lliurament: El termini de lliurament és de 6 mesos i es lliurarà al
Scriptorium de Ripoll, Església de Sant Pere, plaça de l’Ajuntament, 1, 17500 Ripoll
(NUTS ES512).
Termini de recepció: L'acta de recepció s'ha de signar en el termini d'1 setmana des
de la data de lliurament.
f) Codi CPV:
Lot
1
2
3

CPV
39154000-6
39154000-6
39154000-6
30230000-0

Concepte
Equipament d’exposició
Equipament d’exposició
Equipament d’exposició
Equip relacionat amb la informàtica

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinària (art.116 i següents de la LCSP)
c) Contracte reservat: No.
d) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició / subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: 123.227,15 euros sense IVA.
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Import total IVA inclòs: 149.104,85 euros.
Import total sense IVA: 123.227,15 euros.
IVA suportat: 21 %.
Lot 1: Producció, subministrament i implantació de l’interiorisme museogràfic i de
la gràfica
Valor estimat del contracte: 86.669,82 euros sense IVA.
Import total IVA inclòs: 104.870,48 euros.
Import total sense IVA: 86.669,82 euros.
IVA suportat: 21 %.
Lot 2: Subministrament i instal·lació de la il·luminació
Valor estimat del contracte: 22.018,25 euros sense IVA.
Import total IVA inclòs: 26.642,08 euros.
Import total sense IVA: 22.018,25 euros.
IVA suportat: 21 %.
Lot 3: Subministrament i posta en marxa d’aparells audiovisuals i multimèdia i
adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris
Valor estimat del contracte: 14.539,08 euros sense IVA.
Import total IVA inclòs: 17.592,29 euros.
Import total sense IVA: 14.539,08 euros.
IVA suportat: 21 %.
6. Admissió de variants: No.
7. Garanties
Provisional: No
Definitiva: 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No
c) Solvència:
Acreditació de la solvència econòmica i financera
De conformitat amb l’article 87 de la LCSP, la solvència econòmica i financera mínima de
l’empresari per poder executar el contracte es determina a través del mitjà següent:
a) Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels tres
últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte,
d’acord amb els detall següent:
Lot
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130.004,73 €
33.027,38 €
21.808,62 €
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Acreditació documental:
Si l'empresari està inscrit en el registre Mercantil ho acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i dipositats en aquest Registre .
En cas contrari per les dipositades en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
Les empreses, que per la seva prompte creació, encara no tinguin comptes anuals
aprovats i dipositats el Registre Mercantil i els empresaris individuals acreditaran el seu
volum anual de negocis mitjançant la presentació del model 390 (declaració anual IVA) o
bé el model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any. En el cas
de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o contractista
individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del volum anual de
negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. En el cas de què
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser proporcional.
b) Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional
de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia,
experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents:
Lot 1: Producció, subministrament i implantació de l’interiorisme museogràfic i
de la gràfica
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que
inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte (60.668,87
€)
Acreditació documental:
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de
solvència tècnica.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels
que es disposi per executar el contracte:
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El licitador presentarà l’equip de treball per a l’execució del contracte, amb un
mínim de 3 persones, especificant els currículums vitae de cadascun, que hauran
de tenir relació amb l’objecte del contracte.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2542269 95LH2-TKTK5-E8UVM A7D04EE1C4E49566AF49C4AF980C8989C40277C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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Acreditació documental
Relació de l’equip de treball (mínim 3 persones), acompanyada del currículum de
cada membre de l’equip, que haurà de tenir relació amb l’objecte del contracte.
Cada currículum tindrà una extensió màxima de 2 cares A4 amb lletra arial 10 i
interliniat 1,5.
Lot 2: Subministrament i instal·lació de la il·luminació
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que
inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte (15.412,78
€).
Acreditació documental:
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de
solvència tècnica.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels
que es disposi per executar el contracte:
El licitador presentarà l’equip de treball per a l’execució del contracte, amb un
mínim de 2 persones, especificant els currículums vitae de cadascun, que hauran
de tenir relació amb l’objecte del contracte.
Acreditació documental
Relació de l’equip de treball (mínim 2 persones), acompanyada del currículum de
cada membre de l’equip, que haurà de tenir relació amb l’objecte del contracte.
Cada currículum tindrà una extensió màxima de 2 cares A4 amb lletra arial 10 i
interliniat 1,5.
Lot 3: Subministrament i posta en marxa d’aparells audiovisuals i multimèdia i
adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris
a) Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres anys que
inclogui l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import de l’any de major
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execució haurà de ser almenys el 70% del valor estimat del contracte (10.177,36
€)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 2542269 95LH2-TKTK5-E8UVM A7D04EE1C4E49566AF49C4AF980C8989C40277C9) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://www.ddgi.cat/verificador

Acreditació documental:
Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a
manca d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent.
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran de complir aquest mitjà de
solvència tècnica.
b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels
que es disposi per executar el contracte:
El licitador presentarà l’equip de treball per a l’execució del contracte, amb un
mínim de 1 persona, especificant el currículum vitae, que haurà de tenir relació
amb l’objecte del contracte.
Acreditació documental
Relació de l’equip de treball (mínim 1 persona), acompanyada del currículum de
cada membre de l’equip, que haurà de tenir relació amb l’objecte del contracte.
Cada currículum tindrà una extensió màxima de 2 cares A4 amb lletra arial 10 i
interlineat 1,5.
9. Criteris d’adjudicació
Lot 1: Producció, subministrament i implantació de l’interiorisme museogràfic i
de la gràfica
- Criteris quantificables mitjançant judici de valor (sobre A - b): fins a 10 punts
Criteri 1. Gestió ambiental de l’execució del projecte i mesures per a la minimització de
residus (fins a 10 punts)
Es valoraran les mesures ambientals adoptades en la producció, subministrament i
muntatge dels materials i productes a subministrar així com la minimització de residus
de muntatge, sobrants d’execució i embalatges.
Es presentarà memòria amb un màxim de 2 cares A4, lletra arial 10 i interliniat 1,5,
indicant els compromisos que s’adoptaran per a la reducció, entre altres, de la
necessitat de transport, de consum d’aigua i d’energia i de generació de residus durant
la producció, el muntatge i el posterior desmuntatge i reciclat dels materials i productes
a subministrar, és a dir, durant tot el cicle de vida dels materials i productes a
subministrar, inclosos els embalatges i els sobrants de materials.
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L’empresa podrà acreditar els compromisos que s’adopten mitjançant certificats i
distintius de bones pràctiques ambientals i compromisos en relació als materials i
procediments que s’utilitzaran. Es podran tenir en compte els criteris esmentats a les
Instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat de l’Ajuntament de
Barcelona.
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/83552/browse?type=materi
a&sort_by=1&order=ASC&rpp=20&etal=1&value=Desenvolupament+sostenible&offset=20
Descripció
Memòria amb mesures ambientals detallades, coherents i complertes
Memòria amb mesures ambientals bàsiques
No s’aporta o bé aporta informació incorrecta o incoherent

Puntuació
10
5
0

- Criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B): fins un màxim de 90
punts
Criteri 2. Oferta econòmica: Fins un màxim de 70 punts
Els licitadors hauran d’igualar o rebaixar els preus unitaris en les seves ofertes
mitjançant un percentatge únic per a tots els preus unitaris del lot, a partir del qual es
calcularà el preu ofert per al total del lot. S’atorgaran 70 punts a l’oferta (o ofertes) que
presentin un percentatge de baixa major a aplicar a tots els preus unitaris del lot. La
resta es calcularan d’acord amb la fórmula següent:
Fórmula lineal competitiva

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació
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Criteri 3. Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements a
subministrar: Fins un màxim de 10 punts
A. Etiqueta ecològica tipus eco-label o equivalent, o bé utilització de productes
naturals d’origen vegetal, per a pintures i vernissos (fins a 6 punts):
 2 punt per etiqueta ecològica en esmalt o pintura plàstica per a fusta
 2 punt per etiqueta ecològica en vernís, lasur o imprimació per a fusta
 2 punt per etiqueta ecològica en vernís, lasur o imprimació per a elements
metàl·lics
 2 punt per producte natural d’origen vegetal per a fusta, tipus oli de llinosa o
similar
Per acreditar aquest criteri, el licitador haurà d’aportar un compromís signat
electrònicament on s’indiquin quines pintures, vernissos o imprimacions
s’empraran en l’execució del projecte juntament amb la fitxa de característiques
del producte que indiqui que el producte disposa de l’etiqueta ecològica, o bé
que té almenys un 90% en la seva composició de productes naturals d’origen
vegetal (per exemple, d’oli de llinosa). En cas que no s’acrediti aquest criteri, no
serà valorat.
B. Etiqueta ecològica de certificació de gestió forestal sostenible en relació a la
fusta emprada en el projecte: (fins a un màxim de 4 punts)
Per acreditar aquest criteri, el licitador haurà d’aportar un compromís signat
electrònicament on indiqui que la fusta que s’emprarà en l’execució del projecte
estarà certificada amb alguna de les etiquetes que s’especifiquen a continuació.
Caldrà també aportar el compromís de compra de la fusta etiquetada amb una
empresa subministradora que ostenti l’etiqueta corresponent i annexar en
aquest compromís l’etiqueta ecològica corresponent.
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Les etiquetes ecològiques de gestió forestal sostenible en relació a la fusta
emprada en el projecte seran les obtingudes per mitjà d’un dels sistemes FSC
(Consell d'Administració Forestal) i/o PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification Schemes o Programa per al reconeixement de sistemes de
certificació forestal), o similars. En cas que no s’acrediti aquest criteri, no serà
valorat.
Criteri 4. Reducció del termini d’execució de la producció, subministrament i
implantació de l’interiorisme museogràfic i la gràfica (fins a 10 punts)
S’atorgarà 2 punts per cada setmana sencera de reducció de termini que s’ofereixi.
No es computaran altres fraccions de temps que no coincideixin amb el període
d’una setmana.
Per tal d’obtenir aquests punts s’ha de presentar un programa de treball justificat i
detallat.
En cas que no es presenti el programa de treball detallat d’acord el que s’ha
especificat anteriorment, aquest criteri no serà valorat.
Lot 2: Subministrament i instal·lació de la il·luminació
Criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B): fins a un màxim de 100
punts
1. Oferta econòmica: fins un màxim de 100 punts
Els licitadors hauran d’igualar o rebaixar els preus unitaris en les seves ofertes
mitjançant un percentatge únic per a tots els preus unitaris del lot, a partir del qual
es calcularà el preu ofert per al total del lot. S’atorgaran 100 punts a l’oferta (o
ofertes) que presentin un percentatge de baixa major a aplicar a tots els preus
unitaris del lot. La resta es calcularan d’acord amb la fórmula següent:
Fórmula lineal competitiva

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació
Lot 3. Subministrament i posta en marxa d’aparells audiovisuals i multimèdia
i adaptació dels audiovisuals existents als nous formats i maquinaris
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- Criteris quantificables de forma automàtica (Sobre B): Fins un màxim de 100 punts
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Criteri 1. Oferta econòmica: Fins un màxim de 80 punts
Els licitadors hauran d’igualar o rebaixar els preus unitaris en les seves ofertes
mitjançant un percentatge únic per a tots els preus unitaris del lot, a partir del qual
es calcularà el preu ofert per al total del lot. S’atorgaran 80 punts a l’oferta (o
ofertes) que presentin un percentatge de baixa major a aplicar a tots els preus
unitaris del lot. La resta es calcularan d’acord amb la fórmula següent:
Fórmula lineal competitiva

punts de l’oferta i
punts del criteri preu
preu de l’oferta i
preu de la millor oferta
import de licitació

Criteri 2. Característiques ambientals i cicle de vida dels materials i elements a
subministrar. Equipament informàtic indicat en el projecte (fins a 20 punts)
D’acord amb el projecte cal subministrar: 5 pantalles tàctils, 1 projector i 2 micro PC.
Es valorarà que aquests aparells, a més de complir amb les característiques
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especificades en les prescripcions tècniques, compleixin amb els estàndards
mediambientals pels quals s’atorgaran els punts indicats a continuació:
a) Eficiència energètica: Compliment dels requeriments de consum elèctric típic
(o TEC, “Typical Energy Consumption”) i de gestió d’energia que estableix la
darrera versió de l’Energy Star o equivalent.
Les pantalles compleixen el requeriment:
El projector compleix el requeriment:
Els micro PC compleixen el requeriment:

3 punts
2 punts
3 punts

b) Nivells d’emissions sonores: Compliment dels estàndards TCO, i tal com
queden recollits també en l’Etiqueta ecològica europea, l’Àngel Blau, el
Cigne Nòrdic o equivalents.
Les pantalles compleixen el requeriment:
El projector compleix el requeriment:
Els micro PC compleixen el requeriment:

2 punts
2 punts
2 punts

c) Nivells d’emissions electromagnètiques: Compliment dels nivells d’emissions
electromagnètiques que estableix la darrera versió de l’estàndard TCO, i tal
com queden recollits també en l’Etiqueta ecològica europea, l’Àngel Blau, el
Cigne Nòrdic o equivalents.
Les pantalles compleixen el requeriment:
El projector compleix el requeriment:
Els micro PC compleixen el requeriment:

2 punts
2 punts
2 punts

Per acreditar aquest criteri, el licitador haurà d’aportar un compromís signat
electrònicament on s’indiqui les marques i models de les pantalles tàctils, projector i
micro PC que es proposen, junt amb les especificacions tècniques que indiquin que
els d’equips informàtics indicats en el projecte compleixen els estàndards indicats en
el criteri. En cas que el criteri no s’acrediti de la manera indicada no serà valorat.
Atès la constant evolució del mercat d’equips informàtics, durant l’execució del
projecte, els models proposats podran ser substituïts per d’altres que igualment
compleixin els estàndards ambientals requerits i compleixin amb els requisits mínims
establerts en els plecs.
Per més informació, es pot consultar les Instruccions tècniques per a l’aplicació de
criteris de sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona:
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/83552/browse?type=mat
eria&sort_by=1&order=ASC&rpp=20&etal=1&value=Desenvolupament+sostenible&offset=20
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10. Condicions particulars per l’execució del contracte.
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Lots 1, 2 i 3: Mediambientals:
1. Gestió de residus
Les empreses adjudicatàries hauran de deixar l’espai net d’embalatges i altres
sobrants. A aquest efecte, abans d’instal·lar els diferents subministraments, si escau,
l’òrgan de contractació i l’empresa adjudicatària es posaran d’acord en la manera de
retirar els residus de cadascuna de les fraccions (paper/cartró, plàstics,
peces/cables...) i el punt o lloc on ha de ser dipositada cada fracció. Un cop feta la
instal·lació serà responsabilitat de l’adjudicatària retirar els residus seguint el protocol
acordat.
2. Compensació de la petjada de carboni
La condició especial d’execució té com a finalitat que l’execució de la prestació, per
part del proveïdor contractat, tingui un impacte zero quant a emissions de CO2 equiv.
Qualsevol emissió de CO2 equiv. per sobre de zero en l’execució del contracte haurà de
ser calculada i compensada econòmicament pel proveïdor.
Per complir amb la condició especial d’execució, l’empresa adjudicatària ha de
presentar abans de la fi del contracte, una declaració responsable en què especifiqui
la prestació executada, les emissions de CO2 equiv generades i l’equivalent econòmic de
les emissions. La tramitació i comprovació d’aquesta declaració sobre emissions de
CO2 equiv l’han de dur a terme la persona responsable del contracte i el mateix
proveïdor mitjançant l’aplicació del fons de compensació de CO2, disponible al web de
la Diputació https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml
L’empresa adjudicatària, per emplenar degudament el full de compensació que li farà
arribar la persona responsable del contracte, ha de tenir en compte els requisits
mínims següents:



Cal especificar el lloc d’origen del transport dels equips i materials
subministrats i el nombre de transports efectuats
Cal especificar el lloc d’origen del desplaçament dels treballadors des de la seu
de l’empresa fins al punt de lliurament del subministrament o justificar-ho si es
consideren distàncies diferents.

La persona responsable del contracte ha de validar el certificat d’emissions de CO2
emès pel proveïdor, i la quantitat econòmica que se’n derivi es deduirà de les factures
registrades pendents de pagament. Aquesta quantitat s’assignarà al fons de
compensació de CO2 de la Diputació de Girona. I aquest fons, gestionat pel Servei de
Medi Ambient de la Diputació de Girona durà a terme actuacions de descarbonització
per tal que es pugui compensar l’emissió generada pel proveïdor i es pugui retornar al
balanç zero en emissions de CO2 equiv, tal com exigeix la condició especial d’execució.
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Per formular la seva oferta econòmica, qualsevol empresa pot fer un precàlcul de
l’impacte econòmic i de generació de CO2 equiv que originaria l’acompliment d’aquesta
condició especial d’execució de caràcter ambiental, accedint al web de la Diputació
<https://www.ddgi.cat/iplecs/faces/index.xhtml>.
3. Mesures ambientals específiques Lot 3
La instal·lació dels equips informàtics i audiovisuals es farà amb configuracions
d’estalvi energètic.
11. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el termini màxim de presentació d’ofertes serà de 15 dies
naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de
Contractant. No obstant, si l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat al dia
hàbil següent.
El darrer dia de termini per presentar ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de
manera que les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en
endavant) es consideraran extemporànies.
b) Presentació d’ofertes: Els licitadors presentaran els sobres per mitjans electrònics a
través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que
no es presentin per mitjans electrònics seran excloses.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix.
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
12. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona
b) Lloc: Pujada de Sant Martí 4-5
c) Data: Es publicarà a la plataforma del perfil del contractant. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà a la plataforma del perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
13. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà

14. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP)
b) Adreça: Via Laietana, 14 (Barcelona-08003)
c) Telèfon: 938876200
d) Correu electrònic: tccsp@gencat.cat
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
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1. El contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
2. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la
publicació d’aquest anunci.
15. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Sí.
Actuació subvencionada pel Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6, Resolució que inclou l’operació GO03-000062 “Renovació
museografies de la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona”
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