Barcelona Serveis municipals, S.A.
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació del Contracte relatiu a les obres relatives a la instal·lació
de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a 6 carrers de la ciutat de Barcelona.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Codi NUTS: ES511
Dades de contacte:
Carrer Calàbria, 66.
08015 de Barcelona
Telf.: 938 875 020
Email: https://contractaciopublica.gencat.cat
b) Tipus de poder adjudicador
Poder adjudicador no Administració Pública , d’acord amb allò previst a l’art.3
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
c) Dependència que tramita l’expedient
Àrea d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
d) Número d’expedient: 2021ST0177OB
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu a les obres d’instal·lació de punts de recàrrega ràpida i
les seves escomeses elèctriques a ubicar en 6 carrers de la ciutat de
Barcelona
b) Codi CPV
45232000-2 Obres auxiliars per canonades i cables
b) Lloc d’execució
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
3. Termini del contracte
5 mesos
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert simplificat
c) Regulació
Contractació no harmonitzada
5. Valor estimat del contracte
475.658,67.-€, abans d’IVA.
Valor estimat del contracte LOT 1: 241.638,95.-€
Valor estimat del contracte LOT 2: 234.019,73.-€
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6. Pressupost de licitació (abans d’IVA)
Pressupost base de licitació LOT 1: 201.365,79.-€
Pressupost base de licitació LOT 2: 195.016,44.-€
Veure detall al Plec de Clàusules Particulars.
7.

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera
Consultar el Plec de Clàusules Particulars

8. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
9. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors perfil del contractant de
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/cu
stomProf
10. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
14 de juny de 2021, a les 10:00 hores.
b) Documentació que cal presentar
La que s’indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Idioma de les ofertes
Català o castellà
d) Forma de presentació
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
e) Termini de validesa de les ofertes
Sis mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per a la seva
presentació.
11. Admissió de variants
No
12. Garantia provisional
No aplica
13. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació.
14. Règim de recursos
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats
d’acord amb allò establert al Plec de Clàusules Particulars.
Barcelona, 25 de maig de 2021.
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De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), contra aquesta resolució, que no
exhaureix la via administrativa, es pot interposar - en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà d’haver-ne rebut la present notificació- recurs d’alçada davant del Regidor de
Presidència, Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia
de 9 de novembre de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop
transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el
recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos
mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la seva notificació. Contra la
desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà produïda un cop transcorregut tres mesos
comptats des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi notificat resolució
expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona.”
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