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ANUNCI DE LICITACIÓ

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1325501 QK2N6-IN4CF-Z10HZ 30BF2EEF314E41E6A56BEFF32A4E9C95A49CD868) 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

SUBMINISTRAMENT
Subministrament de 30 ordinadors personals format micro torre (exp. 2018/7803)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organisme: Diputació de Girona.
Número d’identificació: 8001760009.
Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador Administració Local
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
Número d'expedient: 2018/7803

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins a 4 dies hàbils abans de la fi del
termini de presentació de les proposicions. Aquestes consultes es faran a través dels
dubtes i preguntes de l’apartat tauler d’anuncis que s’ha activat dins l’anunci publicat al
Portal de Contractació Pública.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Adquisició de 30 ordinadors personals format microtorre
d’acord amb les característiques tècniques que s’exigeixen en l’apartat dos del Plec de
Prescripcions Tècniques.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots: No.
d) Lloc d'execució: Codi NUTS: ES512
.
e) Termini i lloc de lliurament: El lliurament es durà a terme en el termini màxim de dos
mesos, a comptar de la data de formalització del contracte, a la seu de Diputació de Girona,
Pujada Sant Martí, núm. 5, (Codi Postal 17004).
f) Establiment d'un acord marc: No.
g) Codi CPV: 30213000-5 (ordinadors personals)
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h) Codi NUTS: ES512.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert simplificat abreujat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.000,00 euros sense IVA
Import total IVA inclòs: 29.040,00 euros.
Import total IVA exclòs: 24.000,00 euros.
IVA suportat: 21 %.
b) Admissió de variants: No
-6 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No
Termini de garantia: Si, 2 mesos
-7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: 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 (36.000,00 €).
a) Mínim: 36.000,00 €

Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: Una relació dels principals subministraments realitzats en els últims tres
anys que inclogui l’import, dates i destinatari, sigui públic o privat. El requisit mínim de
solvència serà que l’import acumulat del millor any d’execució ha de ser igual o superior
al 70% de la anualitat mitjana del contracte (16.800,00 €).
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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.
Mínim: 16.800,00 euros.

Mitjà: Mostres, descripcions i fotografies dels productes subministrats.
Descripció: S'acreditarà aportant la fitxa tècnica del producte.
-8 Criteris d’adjudicació: Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules (fins a
100 punts)

- Preu (fins a 100 punts)

Es valorarà només el preu unitari ofertat pels licitadors, atès que de conformitat amb
l’article 145.3 lletra g) el preu és l’únic factor determinant de l’adjudicació, de manera
que s'atorgarà la màxima puntuació a les proposicions que ofereixin el preu més baix,
atorgant-se punts a la resta de forma proporcional, segons la següent fórmula:

(Millor oferta) X 100

Puntuació =

( Oferta licitador)

-9 Condicions especials d’execució del contracte:
L’empresa adjudicatària s’obliga a assegurar el correcte reciclatge de tots els elements de
rebuig generats com a resultat de l’execució del contracte. A tall d’exemple i sense ser una
llista completa: palets, embalatges, material elèctric o electrònic, etc. Caldrà aportat un
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albarà d’entrada o document equivalent que demostri l’entrega dels materials a la
deixalleria.
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: cinc (5) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’anunci de licitació al perfil del contractant
b) Presentació electrònica d’ofertes:
Han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en un (1) sobre
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Girona.
b) Lloc: Oficines Diputació de Girona / Pujada Sant Martí 4-5, 17004 Girona

-12 Recurs
Contra la present resolució podeu interposar els següents recursos:
1) El contenciós-administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos comptats del dia següent de la publicació d’aquest anunci.
2) Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
President d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent de la
publicació d’aquest anunci.
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