ANUNCI
De Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A pel qual es fa pública la
licitació del Contracte del servei de control, aspiració i gestió
d’aigües residuals de l’EDAR del centre d’acollida d’animals de
companyia de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible (exp. E21-0173)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Número d’identificació: 801935157.
Dependència que tramita l'expedient: Barcelona Cicle de
l'Aigua, S.A.
d) Tipus de poder adjudicador: Poder Adjudicador No Administració
Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Gestionar tot el cicle de l’aigua de la ciutat, realitzar
activitats i prestar serveis relacionats directament o
indirectament amb aquest cicle, les platges, el litoral i el
medi ambient.
f) Número d'expedient: E21-0173
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Domicili: Carrer Acer, 16, 3ª planta
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 932896800.
Adreça electrònica: contractacio.bcasa@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCASA/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Durant els primers cinc dies a partir de la data de publicació
de l’anunci de licitació al perfil de contractant les empreses
interessades
podran
formular
a
l’adreça
electrònica
contractacio.bcasa@bcn.cat les qüestions o preguntes que es
vulguin plantejar per resoldre els dubtes o qüestions derivades
de la lectura dels documents que configuren la licitació. A
l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el codi de
l’expedient. Les respostes emeses respecte aclariments dels
plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es
publicarà en el perfil de contractant de forma agregada sense
identificar l’empresa emissora de la consulta. Les respostes
tindran caràcter vinculant.

Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 8:00 hores a 18:00
hores i els divendres de 8:00 hores a 15:00 hores, excepte els
dies festius.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’objecte del contracte és la
prestació del servei de control, aspiració i gestió d’aigües
residuals de l’EDAR del centre d’acollida d’animals de
companyia de Barcelona, amb mesures de contractació pública
sostenible. Aquesta prestació comprèn la revisió dels equips
que formen part de l’estació depuradora d’aigües residuals,
el control de fangs decantats en 30 minuts, el control
d’escumes i llots, la presa de mostres tant de l’efluent
d’entrada com de l’efluent depurat i transport al laboratori,
les analítiques tant de l’efluent d’entrada com de l’efluent
depurat i emissió dels informes corresponents, el buidat de
la depuradora amb camió de neteja hidrodinàmica i aspiració,
el transport i gestió del residu extret de les instal·lacions
anteriors, i la realització de reparacions puntuals dels
equips que formen part de l’estació depuradora d’aigües
residuals. Els requeriments tècnics de la prestació de serveis
es descriuen en el plec de prescripcions tècniques.
b) Admissió de pròrroga: Sí, de conformitat amb la clàusula 3 del
plec de clàusules particulars la durada total del contracte
incloent les eventuals pròrrogues serà de 3 anys.
c) Divisió en lots i número de lots/unitats: No.
d) Lloc d'execució: BCASA, carrer Acer, núm. 16, 3ª planta, 08038
Barcelona.
e) Termini d'execució: De conformitat amb la clàusula 3 del plec
de clàusules particulars, la durada del contracte serà d’un (1)
any a partir de la data de 1 de gener de 2022, sempre i quan s’hagi
formalitzat el contracte o el dia següent al de la seva
formalització.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV:
71900000-7

Serveis de laboratori

90000000-7
ambient

Serveis de clavegueram, deixalles, neteja i medi

h) Codi NUTS: ES511
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a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Serveis.
Tramitació: Ordinari.
Procediment: Obert simplificat abreujat.
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

56.488,26 euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: No.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’exigeix.
b) Solvència: De conformitat amb l’article 159.6, b) LCSP,
s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la solvència
econòmica i financera i tècnica i professional.
-9 Criteris d’adjudicació: De conformitat amb la clàusula 10 del
plec de clàusules particulars que regeix la licitació.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: D’acord
amb el plec de clàusules particulars i el plec de prescripcions
tècniques de la present licitació.
-11 Contracte no harmonitzat.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí.
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Dimarts, 26 d’octubre de 2021 a les
14:00 hores.
b) Documentació que cal presentar: De conformitat amb la clàusula
8 del plec de clàusules particulars que regeix la licitació.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació d’ofertes:
Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha
d’enviar, en un únic correu electrònic a la següent adreça
contractacio.bcasa@bcn.cat, la documentació esmentada a la

clàusula 8 del plec de clàusules particulars.
Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament o bé
presentades a altre correu electrònic diferent a l’indicat no
seran admeses.
Entitat: Barcelona Cicle de l'Aigua, S.A.
Domicili i localitat: Carrer Acer, 16, 3ª planta Barcelona
CP: 08038.
Documentació que cal presentar: De conformitat amb la clàusula
8 del plec de clàusules particulars que regeix la present
licitació.
Adreça electrònica: contractacio.bcasa@bcn.cat.
Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del
document que conté la seva oferta immediatament finalitzat el
termini de presentació d’ofertes a l’adreça següent:
contractacio.bcasa@bcn.cat
Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini
indicat es declararà la seva oferta exclosa de la licitació.

-14 Obertura de proposicions:
De conformitat amb allò disposat a la lletra d) de l’article 159.6
LCSP, no es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes.
En qualsevol cas, l’obertura en acte privat de les proposicions
no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a
la seva presentació, una vegada les empreses licitadores hagin
remès les contrasenyes del document que conté la seva oferta, de
conformitat amb la clàusula 11 del plec de clàusules particulars
que regeix la licitació.
-15 Despeses d'anunci: No es generen despeses d’anunci.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català.
-17 Recurs: De conformitat amb la clàusula 25 del plec de
clàusules particulars que regeix la licitació.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No.

La Cap de Servei d’Administració i Finances

Mónica Abad Cuñado

