ANUNCI
de Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis [Expedient S-1656/19 (ICGC-2020-00004)].
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) Número d’identificació: Q0801980D.
c) Dependència que tramita l'expedient: Direcció General.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Cartografia i Geologia.
f) Central de compres / contractació conjunta: no aplica.
g) Número d'expedient: S-1656/19 (ICGC-2020-00004)
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) Domicili: Parc de Montjuïc s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.
d) Codi NUTS: ES511.
e) Telèfon: 935671500.
f) Adreça electrònica: licitacions@icgc.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ICGC
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: d’acord amb el previst a la clàusula
13.5 del PCA.
Horari d’atenció: de 9:00 a 14:00.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: el contracte té per objecte la prestació del servei de recepció i
consergeria a les dependències del Centre de Suport Territorial Pirineus (CSTP) de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Admissió de pròrroga: si.
b) Divisió en lots i número de lots: no.
c) Lloc d’execució: Barcelona.
d) Termini d’execució: 1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2020.
e) Establiment d’un acord marc: no.
f) Codi CPV: 79992000-4.
g) Codi NUTS: ES513.
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-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 59.186,34 euros sense IVA.
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 35.058,27 euros.
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 28.973,78 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera:
Mitjà: Xifra anual de negoci.
Descripció: volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de major
volum de negoci dels darrers tres anys, acreditables en els termes previstos en el
PCA.
Solvència tècnica i professional:
Mitjà: Treballs realitzats.
Descripció: relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys
d'acord amb el previst en el PCA, acreditables en els termes previstos en el PCA.
Mitjà: Indicació de personals tècnic:
Descripció: indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no
en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del
control de qualitat, acreditable en els termes previstos en el PCA.
c)

Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei
a una professió determinada: no aplica.
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-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris d’adjudicació i la seva puntuació es detallen en el PCA. La puntuació total és
de 100 punts, distribuïts de la manera següent:
a)
b)
c)
d)

Criteri d’adjudicació 1: Proposta econòmica (68 punts)
Criteri d’adjudicació 2: Descripció i organització dels serveis (fins a 20 punts).
Criteri d’adjudicació 3: Foment de l’estabilitat i qualitat laboral (fins a 10 punts)
Criteri d’adjudicació 4: Formació addicional del personal que executa contracte
(màxim 2 punts).

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: de conformitat amb allò previst a
l’article 202 de la LCSP, s’exigeix com a condició d’execució que l’empresa contractista
mantingui l’equip de treball assignat a l’execució del contracte descrit als plecs, sense
que procedeixi suspendre o extingir els seus contractes de treball, excepte les
suspensions o extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o
d’acomiadaments disciplinaris. Així mateix, de conformitat amb la clàusula trenta-tresena,
lletra j d’aquest PCA, també es consideren condicions especials d’execució les previsions
indicades en l’esmentada clàusula. En el mateix sentit, també es una condició especial
d’execució del sotmetiment de l’empresa contractista a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de protecció de dades, en concret, a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i al Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Aquestes condicions d’execució tenen
la consideració d’obligació essencial del contracte de tal manera que el seu incompliment
podrà donar lloc a la resolució del contracte atenent a allò previst a l’article 211.1 f) de la
LCSP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no.
-12 ACP aplicable al contracte?: sí.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: a les 13:00 del quinzè dia natural comptat des de l’endemà
de la publicació de l’anunci de licitació a la plataforma del perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la indicada en el PCA.
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: no permesa.
c.2) Presentació Electrònica: mitjançant Sobre Digital.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: no aplica.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: no aplica.
e) S’utilitzen les comandes electròniques: no aplica.
f) S’accepta la facturació electrònica: si.
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-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) Lloc: Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Parc de Montjuïc s/n,
08038 Barcelona.
c) Data: les dates d’obertura pública dels sobres B i C es publicaran en el perfil del
contractant.
d) Hora: les hores per l’obertura pública dels sobres B i C es publicaran en el perfil del
contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: l’acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d’anunci: no
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: les empreses estrangeres han de
presentar la documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà. Si no fos
possible, s’admetrà la presentació en anglès.
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: de conformitat amb la clàusula 46 del
PCA.
b) Adreça: de conformitat amb la clàusula 46 del PCA.
c) Termini per presentar recurs: de conformitat amb la clàusula 46 del PCA.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: no.

Barcelona, 14 de novembre de 2019
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