
 

Contractació
Pública

Acord marc subministrament material electoral amb motiu de la celebració
d'eleccions al Parlament de Catalunya

L'Acord marc té com a objecte la selecció de les empreses que podran subministrar el material electoral
necessari per la celebració d'eleccions al Parlament de Catalunya i l'establiment dels requisits i condicions

als que han de sotmetre's els contractes derivats del mateix, durant el període de vigència.

L'Acord marc té quatre lots: lot 1 Sobres electorals; lot 2 paperetes; lot 3 manual d'instruccions per als membres de les meses electorals; i
lot 4 impresos electorals

641.086,17 € sense IVA 775.714,26 € IVA inclòs (21,00%)

4 anys

Catalunya

03/05/17 12:00 h

El pressupost de licitació total estimat i el pressupost de licitació estimat de cada lot són merament orientatius. L'import
total amb IVA i l'import total amb IVA de cada lot són merament orientatius.

897.520,65 € sense IVA

No

11/05/17 12:00 Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge

 

Obertura de pliques (Obertura sobre B (oferta econòmica)) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

GO-2016-100

Ordinari

Subministraments

Adquisició

Obert

No

Dades del contracte

Dades de l'anunci



Sí

4

001
Sobres electorals
30199230

105.998,49 € sense IVA 128.258,17 € IVA inclòs (21,00%)
4 anys
Catalunya

002
Paperetes
22900000

454.095,60 € sense IVA 549.455,68 € IVA inclòs (21,00%)
4 anys
Catalunya

003
Manual d'instruccions membres Mesa
22000000

47.966,00 € sense IVA 58.038,86 € IVA inclòs (21,00%)
4 anys
Catalunya

004
Impresos electorals
22000000

33.026,08 € sense IVA 39.961,55 € IVA inclòs (21,00%)
4 anys
Catalunya

 - 22/03/17Accés al DOUE

Criteri únic, el preu

No

No

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

296.795,82 €

Xifra anual de negoci

1.271.467,68 €

Xifra anual de negoci

134.304,80 €

Xifra anual de negociMitjà de solvència:

Si l'empresa es presenta a més d'un lot, la xifra mínima de volum de negoci anual serà la suma de les xifres de vòlum de negoci requerides per a cada lot al que es presenti.
Observacions:
Mínim d'acreditació:

Lot 3: Volum anual negocis darrers 3 anys import mínim 134.304,80 eurosDescripció:
Mitjà de solvència:

Si l'empresa es presenta a més d'un lot, la xifra mínima de volum de negoci anual serà la suma de les xifres de vòlum de negoci requerides per a cada lot al que es presenti.
Observacions:
Mínim d'acreditació:

Lot 2: Volum anual negocis darrers 3 anys import mínim 1.271.467,68 euros.Descripció:
Mitjà de solvència:

Si l'empresa es presenta a més d'un lot, la xifra mínima de volum de negoci anual serà la suma de les xifres de vòlum de negoci requerides per a cada lot al que es presenti.
Observacions:
Mínim d'acreditació:

Lot 1: Volum anual negocis darrers 3 anys import mínim 296.795,82 euros.Descripció:
Mitjà de solvència:

Compra d'innovació:

Garantia provisional:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

DOUE:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Àmbit geogràfic:
Durada del contracte:
Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Data de publicació: 22/03/17 12:00 h



92.473,00 €

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

148.397,91 €

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Treballs realitzats

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Treballs realitzats

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Treballs realitzats

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

Maquinària, material i equip tècnic per a la execució del contracte

PDF

PDF

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 4: Capacitat mínima de tall i manipulació de 160.000 impresos al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 4: Capacitat mínima d'impressió de 375.000 impresos al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

Lot 4: Relació subministraments 5 anys. L'any més execució import mínim 46.236,50Descripció:
Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 3: Capacitat mínima de tall i manipulació de 30.000 manuals al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 3: Capacitat mínima impressió de 75.000 manuals al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

Lot 3: Relació subministraments 5 anys. L'any més exec. import mínim 67.152,40Descripció:
Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 2: Capacitat mínima tall i manipulació de 15.000.000 paperetes al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 2: Capacitat mínima impressió 35.000.000 paperetes al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

Lot 2:Relació subministraments 5 anys. L'any més execució import mínim 635.733,84 eurosDescripció:
Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 1: Capacitat mínima de tall i manipulació de 1.400.000 sobres al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

S'haurà de presentar fitxa tècnica de la maquinaria de la qual es disposi o altra documentació oficial que permeti comprovar la capacitat d'impressió, tall i manipulació.Observacions:
Lot 1: Capacitat mínima d'impressió de 3.300.000 sobres al diaDescripció:

Mitjà de solvència:

Mínim d'acreditació:
Lot 1: Relació subministraments 5 anys. L'any més execució import mínim 148.397,91Descripció:

Mitjà de solvència:

Si l'empresa es presenta a més d'un lot, la xifra mínima de volum de negoci anual serà la suma de les xifres de vòlum de negoci requerides per a cada lot al que es presenti.
Observacions:
Mínim d'acreditació:

Lot 4: Volum anual negocis darrers 3 anys import mínim 92.473,00 eurosDescripció:

Plecs

Documentació



PDF

PDF

PDF

Les previstes en els plecs.Condicions d'execució:

DEUC.pdf

Annex 2 Plec de prescripcions tècniques.pdf

Annex 1 Plec de prescripcions tècniques.pdf


