ANUNCI
De Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona pel qual es
fa pública la licitació d'un contracte de subministraments (exp.
19/0055-00-CP/01)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Número d’identificació: P5801914B
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut Municipal Parcs
i Jardins de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: La conservació i
millora dels parcs, jardins, així com dels terrenys forestals
que li siguin expressament adscrits, tots ells de titularitat
municipal, en tota l’extensió del seu contingut, tant vegetal
com d’infraestructures relatives al verd, així com el
mobiliari urbà i jocs infantils que es trobin en els referits
indrets. La conservació i millora de l’arbrat viari
jardineres i espais verds de la via pública, així com el
manteniment de les seves instal•lacions i infraestructures.
f) Número d'expedient: 19/0055-00-CP/01
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a)
b)
c)
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e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona.
Domicili: Avinguda Diagonal 240, 5a planta
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08018.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 932914051-932914161-932914055
Adreça electrònica: contractacioparcsijardins@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCN_IMPJB/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 19/02/2019
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contractació del lloguer i neteja
de lavabos químics per a la revetlla de Sant Joan amb mesures
de contractació pública sostenible.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: La durada del contracte serà de 3 anys
comptadors a partir de la data següent a la de formalització del
contracte.

f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 44211110-6, 50760000-0, 45223810-7, 98000000-3
h) Codi NUTS: ES511
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a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministraments
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 183.995,92 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència: veure l’anunci de la plataforma (PSCP)o el PCAP
-9 Criteris d’adjudicació: veure l’anunci de la plataforma
(PSCP)o el PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
l’anunci de la plataforma (PSCP)o el PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: 19/02/2019 fins a les 14:00
hores
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Emplaçament: Oficina de Registre d’Ecologia Urbana
Domicili i localitat: Avinguda Diagonal 230, 2a planta
Barcelona
CP: 08018.
Telèfons:932914451 - 932914476
Documentació que cal presentar: veure el PCAP
Adreça electrònica: contractacioparcsijardins@bcn.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà
justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a

l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació
la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a
l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica:No
d) S’utilitzen les comandes electròniques: consultar amb el/la
responsable del contracte
e) Facturació electrònica: Obligatòria
f) S’utilitza el pagament electrònic: Si
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona.
b) Lloc: Sala Barcelona, Av.Diagonal, 240, 2a planta-08018
Barcelona
c) Data: 01/03/2019
d) Hora: 11:40 h
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català o
castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic
b) Adreça Via Laietana, 4. 08003-Barcelona.
c) Telèfon: 938876200
d) Adreça web: http://tribunaldecontractesgencat.cat/
e) Correu electrònic: tccsp@gent.cat
Termini per presentar recurs: l’establert en la normativa vigent
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

Barcelona, 30 de gener de 2019

Secretària Delegada P.D. 16/10/2015, Rosa Martín i Niubó

