De Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es fa pública la licitació pel servei per la
redacció de memòries per la millora de la eficiència energètica i la reducció d’emissions
mitjançant el canvi de la il·luminació existent a tecnologia LED a l’àmbit de túnels de
rondes. (Exp. 901396/18)

APROVAT

ANUNCI

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Número d’identificació: 8200330008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Àrea Metropolitana de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 901396/18
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Domicili: C/62, núm 16 - 18 Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932235151.
f) Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=view
Detail&keyword=metropolitana&idCap=28027859&ambit=5&
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 11 hores del dia que es
compleixin trenta-cinc dies naturals a partir de l’endemà de la tramesa de l’anunci al
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-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: servei per la redacció de memòries per la millora de la
eficiència energètica i la reducció d’emissions mitjançant el canvi de la il·luminació
existent a tecnologia LED a l’àmbit de túnels de rondes
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/ unitats: Si, 3 lots
d) Lloc d'execució: Es farà en les dependències del contractista, puntualment en les
oficines de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en l’àmbit d’actuació dels túnels de les
rondes.
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71242000-6
h) Codi NUTS: ES511
i)

En cas de contractes periòdics, calendari estimat: 4 mesos abans de la formalització
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Horari d’atenció: Servei de Contractació de l'AMB de dilluns a divendres (no festius) de
08:00 a 15:00 hores

Codi per a validació :WGI6Y-MCY0L-F008M
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

DOUE o la data que s’indiqui al perfil del contractant.

APROVAT

aproximadament.

- 4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Servei
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació.
a)

Import net 292.469,00 euros IVA exclòs.

Import total 353.887,49 euros Iva inclòs

b)

Valor estimat del contracte: 292.469,00 euros sense IVA
Lot 1 ..................... 95.951,00 € IVA exclòs
Lot 2....................... 94.617,00 € IVA exclòs
Lot 3....................... 101.901,00 € IVA exclòs

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: (5% del pressupost d’adjudicació) .
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència: Veure Plecs

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 07/02/2019
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
Data límit de presentació: fins a les 11 hores del dia que es compleixin trenta-cinc dies
naturals a partir de l’endemà de la tramesa de l’anunci al DOUE o la data que s’indiqui
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al perfil del contractant.
a)
b)

Documentació que cal presentar: Veure plecs.
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Domicili i localitat: C/62, núm 16 - 18 Zona Franca Barcelona
CP: 08040.
Documentació que cal presentar: Veure plecs.
Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
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-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure plecs.

Codi per a validació :WGI6Y-MCY0L-F008M
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/3.

-9 Criteris d’adjudicació: Veure plecs.

APROVAT

Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari dins el termini
d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa
a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta
mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu electrònic que s'esmenta en el
plec de clàusules, durant el mateix dia
c.2)Presentació Electrònica: No
c)
d)
e)
f)
g)

Els licitadors podran presentar proposicions com a màxim a un lot.
S’utilitzen les comandes electròniques: No
S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria
S’utilitza el pagament electrònic: Veure plecs
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: L’obertura de les proposicions s’avisarà oportunament als licitadors al perfil de
contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-15 Despeses d'anunci: No
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà.

Barcelona, 7 de febrer de 2019
Marcel·lí Pons Duat
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Secretari
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- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: Si

Codi per a validació :WGI6Y-MCY0L-F008M
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/3.

-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic.

