BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Contracte relatiu al Dret d’ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic de
llicències de l’eina de software de gestió de projectes “Projectplace” de Barcelona de
Serveis Municipals, S.A.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i Divisió Corporativa de Sistemes
de la Informació
c) Número d’expedient
2017-IDI-11CA
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu al Dret d’ús, actualització, servei de manteniment i suport tècnic
de llicències de l’eina de software de gestió de projectes “Projectplace” de
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
b) Lloc d’execució
Barcelona
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Regulació
Contractació harmonitzada
4. Valor estimat del contracte
330.000 €, abans d’IVA.
5. Pressupost de licitació
150.000 €, abans d’IVA, a raó d’un preu unitari màxim llicència mes (abans iva) de
28,00 euros.
6. Solvència tècnica, professional, econòmica i financera
La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà per cadascun dels mitjans
següents:
 El licitador haurà de presentar una relació de serveis d’objecte anàleg al de l’objecte
del contracte que referit a l’any de major execució dels últims cinc (5) anys o la mitja
dels treballs encomanats en els últims cinc (5) anys haurà de ser com a mínim
d’import igual o superior a 50.000.-€.
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Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit per
l’òrgan competent si el destinatari és una entitat pública o pel subjecte privat si
el destinatari no és una entitat pública, on constin les següents dades:





.-Import del contracte
.- Objecte contractual
.- Any d’execució
.-Destinatari

La solvència econòmica i financera s’acreditarà pel mitjà següent:
Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d’acreditar que
en l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, s’ha assolit un valor anual
de negocis de com a mínim 150.000.-€.
Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari,
per les dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels
empresaris individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats al Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
considerada com suficient per BSM.
7. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
matemàtiques: 100%
8. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
29 de març de 2017, a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Lloc de presentació
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
10. Admissió de variants
No
2

11. Obertura del sobre 2 (proposta quina avaluació depèn de criteris automàtics)
a) Data
31 de març de 2017, a les 14:00 hores
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
12. Termini del contracte
3 anys
13. Garantia provisional
No aplica
14. Data enviament anunci DOUE
1 de febrer de 2017

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora Corporativa Assessoria Jurídica i Cap de la Unitat de Contractació
Barcelona, 1 de febrer de 2017

Contra aquest anunci de licitació es podrà interposar potestativament, en el termini de 15
dies hàbils comptats a partir de la seva publicació al Perfil del Contractant, recurs especial
en matèria de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 40 i següents del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic davant el Tribunal Català de Contractes.
A l’escrit d’interposició es farà constar que s’interposa contra aquest anunci, els motius que
el fonamenten, els mitjans de prova de que pretengui valer-se així com, en el seu cas, les
mesures que sol·liciti.
Prèviament a la seva interposició i dintre del mateix termini indicat, es podrà anunciar la
voluntat de recórrer, mitjançant un escrit, el qual s’haurà de presentar a les oficines de BSM
(carrer Calàbria, 66, 5a planta 08015-Barcelona)
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició de recurs contenciós
administratiu, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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