
 

Contractació
Pública

Disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió estand MWC Fira
Barcelona 2020

S'ha detectat que és necessari fer un aclariment respecte de l'element "Truss elevat amb il·luminació en la part
expositiva "Digital Catalonia" de l'apartat 3.1.1 Estand Catalonia, Àrea expositiva (pàgina 5). La unitat promotora

del contracte informa que Fira de Barcelona no permet que aquest element estigui fixat al sostre.Atès que aquest aclariment es considera
significatiu perquè pot afectar a les propostes que estiguessin elaborant les diverses empreses interessades, es prorroga el termini de
presentació d'ofertes, que finalitzarà el proper dia 2 d'octubre de 2019, a les 12 hores.

Serveis de disseny, construcció, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands de la Generalitat de
Catalunya a la fira MWC Barcelona, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer de 2020.

150.000,00 € sense IVA 181.500,00 € IVA inclòs (21,00%)

2 mesos

Espanya

02/10/19 12:00 h

Aquesta contractació resta supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de la Generalitat de Catalunya per a 2020.

150.000,00 € sense IVA

No

No

08/10/19 13:00 A la Sala de reunions de la planta baixa de l'edifici de la Via Laietana, 26, de Barcelona

NoEs preveuen modificacions als plecs:

Obertura de pliques (Sobre B) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

GO-2020-4

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte



No

No

No hi ha lots

 60.00 -  PreuPonderació: Criteri:

 10.00 -  Originilitat del dissenyPonderació: Criteri:

 6.00 -  Càrrega i impacte visual de la marca Generalitat de CatalunyaPonderació: Criteri:

 10.00 -  Innovació i qualitat tècnica del disseny espai "Digital Catalonia"Ponderació: Criteri:

 6.00 -  Espai EmpresesPonderació: Criteri:

 5.00 -  Distribució funcionalPonderació: Criteri:

 3.00 -  Utilització de materials sostenibles i reciclablesPonderació: Criteri:

No

79950000

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

PDF

PDF

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

En el cas que l'empresa licitadora sigui una empresa de nova creació, d'acord amb l'apartat G del quadre de característiques del contracte del PCAP, la solvència tècnica o professional
s'haurà d'acreditar pel següent mitjà: el nombre mínim de la plantilla de l'empresa haurà de ser de 4 persones: tres treballadors més un directiu.

Observacions:

Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. L'import en l'any de més execució d'aquest període haurà de ser, com a mínim, de 150.000,00 €

Descripció:
Mitjà de solvència:

Veure apartat G i clàusula 14 del plec de clàusules administratives particularsObservacions:

Volum anual de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, en relació al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de creació o
d'inici de les activitats empresarials i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior a 150.000,00 €

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

Codi CPV:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

19/09/19 17:40 h

Plecs

Documentació



PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Les previstes en els plecs.Condicions d'execució:

Anunci PCSP signat GO 2020 4.pdf

Correcció d'anunci de licitació.pdf

DEUC-cat.pdf

Resolució aprovació GO 2020 4 -001.pdf

Resolució d'inici.pdf

informe_justificatiu_estands_mwc_v6_signed.pdf
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