
 

Contractació
Pública

EXI-2020-2 Servei de traducció i correcció de documents de les diverses unitats del
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

S'amplia el termini de presentació d'ofertes fins a les 14 hores del dia 25 d'octubre de 2019

Servei de traducció i correcció de documents de les diverses unitats del Departament d'Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència

49.586,78 € sense IVA 60.000,00 € IVA inclòs (21,00%)

01/01/20 - 31/12/20

Catalunya

25/10/19 14:00 h

Atès que la presentació de proposicions s'ha de fer per mitjans electrònics a través de l'eina Sobre Digital, és molt
important que les empreses licitadores custodiïn correctament la paraula clau, ja que només les empreses licitadores la

tenen (l'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i és imprescindible per al desxifrat de les ofertes i, per
tant, per a l'accés al seu contingut.

109.090,92 € sense IVA

No

No

04/11/19 10:30 Via Laietana, 14 08003 de Barcelona

Sí

Es preveu una pròrroga per un termini d'un any.Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Sobre amb criteris avaluables objectivament) :

Contracte harmonitzat:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Termini d'execució:

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 d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

EXI-2020-2

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

Dades del contracte



Sí

No

No

No hi ha lots

 40.00 -  Preus unitaris per paraulaPonderació: Criteri:

 20.00 -  Reducció dels terminis de lliurament dels encàrrecsPonderació: Criteri:

 20.00 -  Nivell de qualificació personalPonderació: Criteri:

 20.00 -  Diversitat idiomàticaPonderació: Criteri:

No

79530000

No

Solvència econòmica i financera

Classificació

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Classificació

Treballs realitzats

Observacions:

La solvència tècnica s'acreditarà d'acord amb l'article 90.1.a) de la LCSP mitjançant relació dels principals serveis realitzats durant els darrers tres anys (2016, 2017 i 2018) que
inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els serveis o treballs esmentats han d'estar relacionats amb la temàtica a què fa referència el Plec de prescripcions tècniques.
L'import anual mínim que l'empresa ha d'haver executat durant l'any de més execució dels últims tres anys, en treballs d'igual o similar naturalesa que els de l'objecte del contracte, és
de 45.000,00 euros, IVA exclòs.

L'acreditació de l'import mínim executat i del mínim de serveis realitzats s'haurà de dur a terme aportant certificats expedits o visats per l'òrgan competent. Quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; o quan el destinatari sigui un subjecte privat s'ha d'acreditar mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
l'empresari.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Per aquesta licitació les empreses licitadores poden acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de
solvència. Per al cas que acrediti la seva solvència mitjançant classificació, cal acreditar disposar el Grup T, Subgrup 5, Categoria: 1 o A ( o superior).

Descripció:
Mitjà de solvència:

Les empreses licitadores han de declarar el compliment del requisit de solvència econòmica en el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Únicament
l'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar el compliment del requisit de solvència econòmica en el moment que sigui requerida per l'òrgan competent.

Observacions:

La solvència econòmica s'acreditarà d'acord amb l'article 87.1.a) de la LCSP mitjançant la xifra global de negoci de l'empresa licitadora referit a l'any de major volum de negoci dels
darrers tres anys (2016, 2017 i 2018), o als anys disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa, per un import mínim de 60.000 euros, IVA exclòs.

L'acreditació d'aquest requisit de solvència s'ha de fer mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresa està inscrita en aquest registre, i en cas
contrari pels dipositats al registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Per aquesta licitació les empreses licitadores poden acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de
solvència. Per al cas que acrediti la seva solvència mitjançant classificació, cal acreditar disposar el Grup T, Subgrup 5, Categoria: 1 o A ( o superior).

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:

 

Es preveuen modificacions als plecs:

Dades de l'anunci

11/10/19 09:30 h



Altres

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

Les que es detallen als plecsCondicions d'execució:

Document anunci per a PSCP EXI-2020-2.pdf

Resolució aprovació EXI-2020-2.pdf

Informe justificatiu EXI-2020-2.pdf

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

Les empreses licitadores han de declarar el compliment del requisit de solvència tècnica en el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Únicament
l'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'acreditar el compliment del requisit de solvència tècnica en el moment que sigui requerida per l'òrgan competent.

Observacions:

NOMÉS PER A EMPRESES DE NOVES CREACIÓ (considerant que són les que tenen una antiguitat inferior a 5 anys i que, d'acord amb l'article 90.4 de la LCSP no han d'acreditar
l'experiència de l'empresa en serveis similars), la solvència tècnica s'acreditarà d'acord amb l'article 90.1.c) de la LCSP, mitjançant descripció de les mesures de l'empresa licitadora per
garantir la qualitat del servei d'acord amb els estàndards de la norma ISO 17100:2015 o equivalent o mitjançant aportació d'un certificat expedit per un organisme independent que
acrediti que l'empresari compleix la norma de garantia de qualitat ISO 17100:2015 o equivalent. Aquest mitjà d'acreditació de la solvència tècnica garantirà que les empreses licitadores
tinguin un nivell de qualitat adequat en els serveis que presten i, per tant, puguin dur a terme el contracte satisfactòriament.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Les empreses licitadores han de declarar el compliment del requisit de solvència tècnica en el formulari normalitzat del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). Únicament
l'empresa proposada com a adjudicatària haurà d¿acreditar el compliment del requisit de solvència tècnica en el moment que sigui requerida per l'òrgan competent.

Plecs

Documentació
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