ANUNCI
Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 19005149 Exp. 2167/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008..
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de Sant Andreu.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 19005149 Exp. 2167/2019.
-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona..
Domicili: Plaça Sant Jaume, núm. 1
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08002..
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 291 69 45
Adreça electrònica: rid09@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
Data límit d'obtenció de documents i informació: Data límit de

presentació d’ofertes que apareix en l’anunci de licitació

i) Horari d’atenció: Aquesta informació, així com la referent als
correus electrònics i els telèfons de contacte, els podeu
trobar en l'apartat de sota: "ADRECES DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
I PERSONES DE CONTACTE"
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de promoció del bon veïnatge
i de coneixement i atenció de situacions de vulnerabilitat
social al Districte de Sant Andreu a l'Ajuntament de
Barcelona.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució: La durada del contracte serà de 5 mesos comptadors a
partir de l’1 de febrer de 2020, o de la data següent a la de formalització del contracte,
amb possibilitat de pròrroga de fins a 2 mesos

f)

Codi CPV: 8500000-2

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinari.

c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 31.946,23 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
No
-8 Requisits específics del contractista
b) Solvència: NO
-9 Criteris d’adjudicació: els que s’indiquen a la clàusula 10
del PCAP

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: que
s’indiquen a la clàusula 17 del PCAP..
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: La que s’indica a l’anunci de
licitació
b)
Documentació que cal presentar: s’indica a la clàusula
8 del PCAP.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica:
https://licitacions.bcn.cat/licitacion/licitaciones/deta
lle?id=95575
S’accepta la facturació electrònica
-14 Obertura de proposicions
D'acord amb l'article 157.3 LCSP, l'obertura del sobre s'efectuarà en el termini màxim
de 20 dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.
D'acord amb l'article 159.6.d) LCSP per l'obertura del sobre no es realitzarà acte públic
atès que es garanteix, mitjançant la plataforma de contractació electrònica de
l'Ajuntament de Barcelona, que l'obertura de les proposicions no es realitzarà fins que
hagi finalitzat el termini per a la seva presentació.
Es proposarà com adjudicatària l'empresa que hagi obtingut la màxima puntuació

-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds. CAT/CAST

-17 Recurs
Els que s’indiquen a la clàusula 25 del PCAP
Barcelona, a 17 de gener de 2020
Lourdes Hurtado Torralba
Cap del Departament de Serveis Jurídics - Secretaria

