ANUNCI
del Consorci Administració Oberta de Catalunya pel qual es fa públic la licitació d'un
contracte de serveis (Exp. AOC 2020 96).
El Consorci Administració Oberta de Catalunya convoca licitació pública per a la
contractació del “Servei d’identificació remota “.
Condicions generals per a la licitació:
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya.
b) Dependència que tramita l'expedient: Subdirecció d'Estratègia i Innovació
c) Núm. d'expedient: AOC 2020 96
-2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’identificació remota
b) Divisió per lots: No
c) Termini d'execució: 1 any
d) Codi CPV: 72222300 – Serveis de Tecnologia de la informació
-3 Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert harmonitzat
- 4 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).
b) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf
c) Data límit d'obtenció de documents i informació: Les empreses interessades en el
procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional
sobre els plecs i demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys sis
dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que
l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les
proposicions.
-5 Pressupost base de licitació:
Pressupost base de la licitació:
IVA:
Total:

Valor estimat del contracte: 1.590.000,00 €

300.000,00 €
63,000,00 €
363.000,00 €

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no escau
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació (IVA exclòs)

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No hi ha classificació
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: veure apartat G del
Quadre de Característiques del Contracte del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
-9 Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats a
l’apartat H del Quadre de Característiques del Contracte del Plec de Clàusules
Administratives i son els següents:

-

Mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de formules (100 punts)

-10 ACP aplicable al contracte? Sí

-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 16 de setembre de 2020 a les 23:59 hores
b) Documentació que cal presentar: la que especifica la clàusula 12 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes: Mitjançant l’eina de Sobre Digital
d) Adreça electrònica per accedir a l’eina Sobre Digital:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf

-12 Obertura de les ofertes
a) Entitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya.
b) Adreça: c/ Tànger, 98 baixos 22@ Edifici Interface.
c) Localitat: Barcelona, en cas de fer-se presencialment
d) Data: A determinar.
e) Hora: A determinar.
El Consorci AOC farà l’acte d’obertura del sobre B mitjançant l’eina de Sobre
Digital i eines col·laboratives (eina Microsoft Teams) que permetin mostrar
l’evolució de l’obertura dels sobres, cas que no sigui possible fer-ho de manera
presencial.
-13 Despeses dels anuncis: No comporta cap cost per a l'adjudicatari.

-14 Data d’enviament de l’anunci al DOUE: 31 de juliol de 2020

-15 Pàgina web on figura la informació relativa a la convocatòria i on poden obtenir-se
els plecs: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/203601/customProf
Barcelona, 31 de juliol de 2020

Margarita Bonmatí Pérez
Directora gerent del Consorci AOC
(per delegació de la Comissió Executiva de data 17 de juny de 2020,
publicada al DOGC núm. 8170 de data 6 de juliol de 2020)

