ACPC-2020-13

ANUNCI de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de serveis (exp. ACPC-2020-13).
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
b) Número d’identificació: ACPC 2020-13
c) Dependència que tramita l'expedient: Agència Catalana del Patrimoni Cultural
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Cultura
f) Número d'expedient: ACPC 2020-13
2.- Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
b) Domicili: Portaferrissa, 1 (Palau Moja).
c) Localitat i codi postal: CP: 08002
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933162800
f) Adreça electrònica: contractacio.acdpc@gencat.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ACPC
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a 6 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
i) Horari d’atenció: de 9 a 14h
3.- Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de suport en l'execució dels programes de conservació i
restauració de béns mobles d'origen arqueològic, especialment de materials de naturalesa
metàl·lica fèrrica i de materials arqueològics de procedència subaquàtica, vinculats als
programes de recerca i de conservació dels béns arqueològics dipositats a les sales de reserva
del Centre de Pedret.
b) Admissió de pròrroga: Sí. Un màxim de 4 pròrrogues.
c) Divisió en lots i nombre de lots: Si. 2 Lots.
a. LOT 1: Seu MAC Girona.
b. LOT 2: Seu MAC CASC.
d) Lloc d'execució: L'àmbit de prestació del servei és en el dipòsit nacional del Centre de Pedret, en
els jaciments, que es detallen en els plecs tècnics i, en el lloc o llocs que el propi
desenvolupament del contracte exigeixi en totes les seves fases per a la seva completa
prestació.
e) Termini d'execució: des de la data de formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2020.
f) Codi CPV: 45454100-5 (treballs de restauració).
g) Codi NUTS: ES512
4.- Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert, no subjecte a regulació harmonitzada
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5.- Pressupost de licitació
Lot 1 (Seu MAC Girona)
Import total IVA inclòs (21%): 9.000,17 euros (import calculat per a 12 mesos d’execució).
Import total IVA exclòs: 7.438,16 euros.
Lot 2 (Seu MAC CASC)
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Import total IVA inclòs (21%): 17.805,15 euros (import calculat per a 12 mesos d’execució).
Import total IVA exclòs: 14.715 euros.
VEC Total (Lot 1 + Lot 2): 110.765,80 euros, sense IVA.
6.- Admissió de variants: No
7.- Garanties
Provisional: No.
Definitiva: Sí. 5% del preu ofert, IVA exclòs.
8.- Requisits específics del contractista
a) Classificació: veure lletra F del quadre de característiques del contracte (PCAP)
b) Solvència: veure lletra F del quadre de característiques del contracte (PCAP)
9.- Criteris d’adjudicació: veure lletra K del quadre de característiques del contracte (PCAP)
10.- Condicions particulars per l’execució del contracte: veure lletra O del quadre de
característiques del contracte (PCAP).
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: 25/03/2020, 23:59
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No s’admet.
c.2) Presentació Electrònica: Sí, mitjançant l’eina Sobre Digital.
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No.
f) S’accepta la facturació electrònica: Sí.
g) Criteris objectius de selecció dels candidats: veure PCAP.
14.- Obertura de proposicions
a) Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
b) Lloc: C/ Portaferrisa, 1 (Palau Moja) 08002 Barcelona
c) Data:
Sobre B (no públic): 27/03/2020 (aquesta data pot variar si com a conseqüència de l’acte
d’obertura del Sobre A, es requereix a les empreses licitadores, la presentació d’esmenes o
documentació complementària).
Sobre C (públic): pendent de fixar mitjançant nou anunci al Perfil de Contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions dels sobre C,
pendent de fixar data, és públic.
15.- Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o castellà
16.- Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure clàusula trenta-novena del PCAP.
Barcelona, març de 2020
Josep Manuel Rueda Torres
Director

