Districte de Gracia
Departament de Recursos Interns
Francesc Giner, 46
08012 Barcelona
www.bcn.cat

ANUNCI
Aprovat pel Gerent Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en data 19 de novembre de 2018, les actuacions
preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques
reguladors del contracte i annexos.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Recursos Interns
c) Núm. d’expedient: 20190002 / Núm. de contracte: 18004616
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Subministraments
b) Objecte: arrendament per l’ús (renting) sense opció a compra de 17 equips multifuncionals per la
reproducció, escaneig i impressió de documentació en equipaments, direccions i departaments del Districte
de Gràcia, durant els anys 2019 i 2020.
c) CPV: 30120000-6
Execució:
a) Termini d'execució: fins al 31 de desembre de 2020
b) Pròrroga: Veure clàusula 3) del PCAP
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat (art. 159, apartats 1 a 5, de la LCSP)
Forma: Criteris automàtics
4. Import de la licitació: 52.434,14 euros, IVA inclòs.
5. Garantia:
Definitiva: 5 per 100 de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) o del pressupost base de licitació si la quantia del
contracte es determina en funció de preus unitaris.
6. Informació:
Districte de Gràcia, Departament de Recursos Interns
Domicili: carrer Francisco Giner, 46, 2a planta
Localitat i codi postal: Barcelona, 08012
Telèfon: 932916627
Correu electrònic: contractaciogracia@bcn.cat
7. Obtenció de documentació i informació:
En la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya de l’Ajuntament de
Barcelona: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
8. Requisits específics del contractista:
Clàusules 7 i 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
9. Presentació de les ofertes o de les sol•licituds de participació:
Data límit de presentació: el termini per a la presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a
comptar des de la data següent a la publicació de l’anunci de licitació en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (EACAT).
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Lloc de presentació: les proposicions es presentaran necessària i únicament a l’oficina del Districte de
Gràcia, Plaça de la Vila de Gràcia, 2 del Registre General en els horaris habilitats.
9. Obertura de pliques: la data i lloc s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

Barcelona, 19 de novembre de 2018
Rufino J. Garcia i Pérez, Secretari delegat
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