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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES EXPEDIENT AG-2015-1264 
SERVEI PER A IMPARTIR CRÈDITS DEL CICLE FORMATIU DE  GRAU MITJÀ DE 

TÈCNIC/A EN OPERACIONS SUBAQUÀTIQUES I HIPERBÀRIQUE S A L’ESCOLA  DE 
CAPACITACIÓ NAUTICOPESQUERA DE CATALUNYA  

 
A. Objecte del contracte: Servei per a impartir crèdits del cicle formatiu de grau mitjà de 

tècnic/a en operacions subaquàtiques i hiperbàriques a l’Escola de Capacitació 
Nauticopesquera de Catalunya. 

 
Codi CPV: 80414000-9 Serveis d’escola de busseig. 
 

B. Pressupost de licitació: 128.959,71 € (exempt d’IVA). 
 
C. Valor estimat del contracte (inclou el pressupos t de licitació, el valor de les 

pròrrogues i de les modificacions previstes, en tot  cas IVA exclòs): 128.959,71 € 
 

D. Despesa pluriennal: No. 
 

E. Sistema de determinació del preu:  A preu fet. 
  

F. Partida pressupostària: AG05 D/227001430/6121/0072 dels pressupostos de la 
Generalitat per a l’any 2016. 

 
G. Procediment d’adjudicació: Obert. No sotmès a regulació harmonitzada. 

 
H. Forma d’adjudicació:  Pluralitat de criteris d’adjudicació (veure Annex 9) 

 
I. Tramitació: Urgent. 

 
J. Acreditació de la solvència: Segons el que disposa la clàusula vuitena i l’annex 2 

del plec de clàusules administratives particulars. 
 

K. Classificació empresarial: No es requereix. 
 

L. Altra documentació a presentar : Declaració, signada pel legal representant de 
l’empresa, conforme en el moment d’executar el contracte es disposarà de les 
pòlisses d’assegurances especificades en el plec de prescripcions tècniques. Aquesta 
declaració s’haurà d’incloure en el sobre A de documentació general. 

 
M. Garantia provisional: No es requereix. 
 
N. Solucions alternatives o variants: No s’accepten. 

 
O. Garantia definitiva:  5 % de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).  

 
S’admet la possibilitat de constituir la garantia definitiva mitjançant retenció en el preu, 
en els termes de la clàusula administrativa particular 14.1. 
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P. Termini d’execució: Des de l’inici del curs (previsió el 15/01/2016) fins la seva 

finalització (previsió 02/06/2016). 
 

Q. Pròrroga:  No. 
 

R. Condicions especials d’execució:  les detallades a l’annex 10  del present plec. 
 

S. Causes de modificació previstes: No es preveuen. 
 

T. Cessió: Els drets i les obligacions derivats del contracte podran ser cedits a un tercer 
segons el que disposa l’article 226 del Text Refós de la LCSP i la clàusula 
administrativa particular 31 d’aquest plec. 

 
U. Percentatge de subcontractació: Es podrà concertar amb tercers la realització 

parcial del contracte segons el que disposa l’article 227 del Text Refós de la LCSP i la 
clàusula administrativa particular 32 d’aquest plec. 

 
V. Pagament del preu: Mitjançant facturació, conformada pel cap de la unitat 

responsable de l’execució del contracte. 
 
És imprescindible incorporar a qualsevol factura, per tal que es pugui tramitar pels 
corresponents serveis administratius, les dades següents: 
 

 Codi expedient: AG-2015-1264 
 NIF contractant: S0811001G 
 Oficina comptable: Intervenció General- Codi: A09006061 
 Òrgan gestor del DARP: Secretaria General- Codi: A09006045 

Unitat administrativa: Direcció General de Pesca i Afers Marítims- Codi: A09006049 
 
L’adreça electrònica del punt general d’entrada de les factures electròniques és 
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT  
 

W. Revisió de preus: No resulta procedent, segons preveu l’art. 89 del TRLCSP i la 
clàusula administrativa particular 22. 

 
X. Termini de garantia : 3 mesos. 

 
Y. Import màxim despeses anuncis licitació: 315,00 € 

 
Z. Perfil de contractant : La informació, avisos i documentació relatius a la tramitació de 

l’expedient, així com la puntuació de les ofertes, la resolució d’adjudicació i la 
formalització del contracte, poden consultar-se al perfil de contractant del DARP a 
l’adreça electrònica  http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/agricultura  
(directament o a través de la pàgina web del DARP: 
http://www.gencat.cat/agricultura/perfildecontractant/). 

 
 

 
 


