ANUNCI
Foment de Ciutat SA pel qual es fa pública la licitació del contracte serveis de reforç de
competències bàsiques en l'àmbit lingüístic per a infants en situació de vulnerabilitat, en el
marc del Pla de Barris de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social (exp.
F210000073-74)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Foment de Ciutat SA.
b) Número d’identificació: 9909528004..
c) Dependència que tramita l'expedient: Foment de Ciutat SA.
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
g) Número d'expedient: F210000073-74.

-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Foment de Ciutat SA..
b) Domicili: Pintor Fortuny 17-19 bx
c) Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08001..
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932566600.
f) Adreça electrònica: licitacions.fc@bcn.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16190845
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: F210000073-74.- Serveis de reforç de competències bàsiques
en l'àmbit lingüístic per a infants en situació de vulnerabilitat, en el marc del Pla de
Barris de Barcelona, així com per al foment de l'eficiència social.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si. Dos lots.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e) Termini d'execució:12,5 mesos
f) Codi CPV: 98133000
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 508.110,54 euros, sense IVA.
b) Pressupost base de licitació: 254.055,27 euros, sense IVA (lot 1); 254.055,27 euros,
sense IVA (lot 2)
-6 Admissió de variants: no.

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació
-8 Requisits específics del contractista
b) Solvència: veure plec de condicions
-9 Criteris d’adjudicació: veure annex 1 del plec de condicions
-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 11 de març de 2021
b) Documentació que cal presentar: veure plec de condicions
c) Presentació d’ofertes: https://licitacions.bcn.cat/
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: cal presentar oferta a
tots els lots.
e)
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: veure clàusula
2.1 del plec de condicions. Es limita a un lot, sempre que no queri desert.
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Foment de Ciutat SA.
b) Lloc: es comunicarà prèviament
c) Data: es comunicarà prèviament
d) Hora: es comunicarà prèviament
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-12 Despeses d'anunci: no procedeix
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-13 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
b) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils, a comptar d’acord amb allò establert a
l’article 50 de la LLCSP, en funció de quin sigui l’acte que es recorri.

