Contractació
Pública
SERVEIS D'ASSITÈNCIA TÈCNICA A L'ÀREA DE PROJECT MANAGEMENT DEL
PROJECTE VILAWATT

Òrgan de contractació: Viladecans Grup d'Empreses Municipals, SL
Codi d'expedient: 86/17
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Altres serveis
Procediment de licitació: Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient: No
Compra d'innovació: No

Descripció de l'esmena: S'ha detectat una errada a l'apartat J del QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES de la licitació ja que
s'indica com a darrer dia de presentació d'ofertes el 29 de setembre de 2017 i la data correcta - tal i com s'indica
a la publicació a la Plataforma electrònica de contractació- és el dia 6 d'octubre a les 14:00 hores.

Dades del contracte

Descripció de la prestació: Servei d'assistència tècnica a l'àrea del project management del Projecte Vilawatt - "Innovative local
public-private-citizen partnership for energy governance".
Pressupost de licitació: 110.000,00 € sense IVA

133.100,00 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte: 2 anys 1 mes
Àmbit geogràfic: Viladecans
Termini de presentació d'ofertes: 06/10/17 14:00 h
Observacions: Garantia definitiva: 5.000,00 €.
El pressupost del contracte es determina en base a preus unitaris (que tenen el caràcter de màxim a igualar o disminuir pels licitadors a les
seves ofertes) establint-se un preu màxim de 50,00 € hora IVA exclòs. El pressupost del contracte indicat (110.000,00 €) es fixa amb
caràcter merament estimatiu d'acord amb la previsió d'hores corresponent al període de vigència total del contracte i a possibles
ampliacions en la durada del projecte, d'acord amb el previst als plecs que regeixen la licitació.
Valor estimat del contracte: 110.000,00 € sense IVA
Subhasta electrònica: No

Dades de l'anunci

Data de publicació: 25/09/17 10:00 h

Reserva social: No
Divisió en lots: No
Nombre de lots: No hi ha lots
Criteris d'adjudicació:
Ponderació: 60.00 - Criteri: Proposta econòmica
Ponderació: 20.00 - Criteri: Proposta d'organització del servei, amb els subcriteris previstos al plec de clàusules adm.
Ponderació: 10.00 - Criteri: Control, seguiment i avaluació del servei
Ponderació: 5.00 - Criteri: Millora de la dotació mínima i qualificació dels recursos humans
Ponderació: 5.00 - Criteri: Disponibilitat horària presencial addicional, segons el previst a la clàusula 12.1.2 del plec de
clàusules adm.
S'accepten variants: No
Codi CPV: 79420000
Garantia provisional: No
Solvència econòmica i financera

Mitjà de solvència: Xifra anual de negoci
Descripció:
Volum anual de negocis dels darrers tres exercicis, amb un import mínim de xifra de negocis igual o superior a dues vegades el pressupost de la pre
tècnica / project management en projectes europeus

Mitjà de solvència: Assegurança d'indemnització
Descripció:
Justificant de l'existència d'una assegurança de responsabilitat civil per la indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 100.00
sinistre
Solvència tècnica i professional

Mitjà de solvència: Treballs realitzats
Descripció:
Serveis d'assistència tècnica a l'àrea de project management de projectes europeus executats en el curs dels darrers cinc (5) anys, indicant el seu im
privat dels mateixos, acompanyada de certificats dels destinataris. Caldrà acreditar un mínim de tres (3) serveis de característiques similars a l'objec
en projectes europeus)

Mitjà de solvència: Tècnics o unitats tècniques
Descripció:
Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estigui o no integrades en la empresa, dels que aquesta disposi per a l'execució del contracte,
control de qualitat

Mitjà de solvència: Instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat
Descripció:
Dotació de recursos adscrits a les tasques de realització dels treballs de que disposa el licitador (com a empresa en global), amb especial referència
d'experiència i nivell de dedicació del personal adscrit al projecte, els col¿laboradors proposats i la declaració de material, instal¿lacions i estructura
contracte, segons el previst als plecs.

Plecs

Plec de clàusules administratives

PDF

Plec de prescripcions tècniques

PDF

Documentació

Annex PCAP.pdf

PDF

Annex PCAP.doc
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DETALL FUNCIONS P.MANAGEMENT - APPLIC FORM.pdf
Condicions d'execució:

PDF
Les previstes als plecs, si s'escau.
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