BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Contracte derivat dels serveis per l’execució d’actuacions elèctriques de petit
format a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, segons l’Acord Marc dels serveis
de manteniment correctiu dels equips i de les instal·lacions elèctriques de totes
les dependències de Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
NOTA IMPORTANT: Aquest procediment de licitació deriva d’un procediment
d’homologació previ, per aquest motiu, d’acord amb el que estableix el LCSP, i les
condicions de participació de l’Acord Marc, només podran participar en aquest
procediment aquelles empreses que hagin estat homologades prèviament en
l’Acord marc relatiu a l’homologació de proveïdors per la contractació de serveis
de manteniment correctiu dels equips i de les instal·lacions elèctriques de totes
les dependències de BSM i que siguin convidades per BSM a participar.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i Serveis de manteniment
c) Número d’expedient
2015MANT145AML01V09
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
L’objecte del present Plec és la definició de les especificacions tècniques
per a la contractació per l’execució de diverses actuacions de l’àmbit
elèctric a les instal·lacions de l’Anella Olímpica, les quals són el Palau Sant
Jordi, el Sant Jordi Club, l’Estadi Lluis Companys i l’explanada.
Els treballs seran de diverses tipologies segons les necessitats de la
instal·lació:
A) Millora de l'enllumenat del control d'accés i parterre exterior de la façana
Est del Palau Sant Jordi.C
B) Millores de les alimentacions elèctriques i renovació d’enllumenat.
b) Divisió per lots i número
No aplica
c) Lloc d’execució
Barcelona
2015MANT145AML01V09 (ER)

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària.
b) Procediment
Derivat d’un acord marc
c) Regulació
Contractació no harmonitzada
4. Pressupost de licitació
157.000,00 Euros (sense IVA).
5. Acreditació de la solvència tècnica i econòmica
Manteniment de l’acreditada en l’Acord Marc.
6. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
- Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 60 %
- Ponderació dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 40 %
7. Obtenció de la documentació i informació
L’enllaç a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya en
què consta la documentació que integra aquest procediment s’enviarà a
les empreses homologades seleccionades, per correu electrònic.
Telèfon de contacte: 93 887 50 20
Mail de contacte: eroures@bsmsa.cat
8. Presentació d’ofertes (arxius xifrats)
a) Data límit de presentació de propostes
3 d’abril de 2019 a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Admissió de variants
No
9. Presentació del codi o contrasenya de desbloqueig
L’enviament del codi es farà a partir de les 11 hores del dia 3 d’abril de
2019 i fins les 14:00 hores del mateix dia. Serà causa d’exclusió no complir
amb les condicions especificades
10. Termini del contracte
Nou (9) Mesos – Data límit finalització dels treballs prevista pel 31 de
desembre de 2019
2015MANT145AML01V09 (ER)

11. Garantia provisional
No aplica

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
Barcelona, 27 de març de 2019
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