BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment basat en acord marc i tràmit
ordinari del Contracte relatiu a l’execució de tasques de creació del disseny de
diverses campanyes de comunicació del
Zoo de Barcelona i possibles
modificacions.. Contracte basat en l’Acord Marc relatiu a peces de comunicació. Lot 1:
Disseny de campanyes de comunicació, peces de comunicació i adaptació d’originals ja
existents.
NÚM. D’EXPEDIENT: 2021ZO0039AC
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Domicili:
Carrer Calàbria, 66.
c) Localitat i codi postal:
08015 Barcelona.
d) Telèfon:
93 887 50 20
e) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
f) Direcció de correu electrònic:
ajcc@bsmsa.cat
g) Tipus de poder adjudicador i principal activitat:
Poder adjudicador que no té la condició d’Administració Pública.
La finalitat de la Societat és centralitzar i racionalitzar la realització de
determinades activitats municipals que podrà desenvolupar directament o
mitjançant la seva participació en altres societats o entitats.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu a l’execució de tasques de creació del disseny de diverses
campanyes de comunicació del Zoo de Barcelona i possibles modificacions.
b) Tipologia
Serveis
c) Divisió per lots i número
No es divideix en lots.
d) Lloc d’execució
Barcelona.
e) Termini d’execució: NOU (9) MESOS
3. Tramitació, procediment, forma d’adjudicació, categoria serveis
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Basat en acord marc

c) Forma d’adjudicació
Contractació no harmonitzada
4. Valor estimat del contracte: 35.000,00 euros (IVA exclòs)
5. Pressupost de licitació: 35.000 euros (IVA exclòs), veure desglossament de preus
al PCP.
6. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació , IVA exclòs.
7. Obtenció de la documentació i informació:
Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
8. Requisits específics del contractista: veure clàusula 7.
9. Acreditació de la solvència tècnica, professional, econòmica i financera:
Acreditada en l’Acord Marc.
10. Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
matemàtiques: 60 %.
 Oferta econòmica: 35%
 Altres criteris avaluables automàticament: 25%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de judici de valor: 40 %,
11. Presentació electrònica d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
19 de març de 2021, a les 15:00 hores
b) Presentació electrònica: Sí
c) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
d) Lloc de presentació
Eina de sobre electrònic, d’acord amb allò previst al Plec de Clàusules
Particulars.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 4
mesos
f) Admissió de variants: No.

12. Despeses anuncis: no procedeix.
13. Modificacions: d’acord amb el Plec.

14. Cessió del contracte: No es permet.
15. Condicions especials d’execució del contracte: Sí
16. Subcontractació: D’acord amb el Plec

Barcelona, 10 de març de 2021

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), contra aquesta resolució, que no exhaureix
la via administrativa, es pot interposar - en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
d’haver-ne rebut la present notificació- recurs d’alçada davant del Regidor de Presidència,
Aigua i Energia, d’acord amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre
de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop
transcorregut aquest termini, no s’ha dictat una resolució, es pot entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la recepció de la seva notificació. Contra la desestimació tàcita del recurs, que s'entendrà
produïda un cop transcorregut tres mesos comptats des del dia següent al de la seva interposició sense
que s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona.”

