1/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7430 - 9.8.2017
CVE-DOGC-A-17216081-2017

ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE CULTURA
ANUNCI de procediment obert per a la licitació d'un contracte de serveis (exp. CU-2017-663).
—1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Departament de Cultura.
b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Gestió Econòmica i Contractació.
c) Número d'expedient: CU-2017-663.

—2 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Direcció i execució d'intervencions arqueològiques i paleontològiques d'urgència
durant el 2018
b) Lloc d'execució: Catalunya.
c) Termini d'execució: 12 mesos.

—3 Tramitació, procediment i criteris de valoració
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Criteris de valoració: oferta tècnica i oferta econòmica

—4 Pressupost base de licitació: 95.000,00, inclòs l'IVA

—5 Garantia provisional: dispensada, d'acord amb l'article 103 tr-LCSP.

—6 Obtenció de la documentació i informació: Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni;
Servei de Gestió, carrer Portaferrissa, 1 (Palau Moja), 08002 Barcelona; tel. 933162740 i fax 933162741.

—7 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària, d'acord amb el que preveu l'article 65 tr-LCSP.
b) Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica: d'acord amb l'annex II del Plec de
clàusules administratives particulars.

—8 Presentació d'ofertes
a) Data límit de presentació: les 12 hores del dia 22 de setembre de 2017.
b) Documentació que cal presentar: la que s'especifica a la clàusula vuitena del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquest contracte.
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c) Lloc de presentació: Registre d'entrada de documents de la Secretaria General del Departament de Cultura
(Palau Marc), rambla Santa Mònica, 8, planta baixa 08002 Barcelona.
També es podran presentar les proposicions en qualsevol oficina de registre de la Generalitat de Catalunya o de
l'Administració pública local o estatal, o a les oficines de Correus.
Si les proposicions no es presenten al Registre d'entrada de documents, caldrà comunicar al Servei de Gestió
Econòmica i Contractació, mitjançant fax: 933162767, o correu electrònic: contractacio.cultura@gencat.cat, en
el mateix dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds, que s'han dipositat els sobres per a la
licitació fent constar l'hora, data i lloc on s'ha efectuat.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos.

—9 Obertura de les ofertes:
Criteris de valoració tècnica i econòmica (sobre B): el dia 2 d'octubre de 2017, a les 12 hores, a la Secretaria
General del Departament (Rambla Santa Mònica, 8, 08002 Barcelona).

—10 Despeses de l'Anunci: aniran a càrrec de l'adjudicatari, i serà de forma proporcional a l'import
d'adjudicació corresponent.

—11 Pàgina web on hi ha la informació relativa a aquesta licitació: http://contractaciopublica.gencat.cat/

Barcelona, 3 d'agost de 2017

Maria Dolors Portús Vinyeta
Secretària general

(17.216.081)
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