BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del
Contracte relatiu al subministrament i transport d’alimentació de presa viva i presa
congelada a les instal·lacions del Zoo de Barcelona.
NÚM. EXPEDIENT 2019-ZOO-194-S
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:
mdsanz@bsmsa.cat i fkhamlich@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 al subministrament i transport d’alimentació de presa viva i
presa congelada a les instal·lacions del Zoo de Barcelona
b) Tipologia: Subministrament
c) Divisió per lots i número: Sí, 2 lots.
d) Lloc d’execució: Barcelona.
e) Termini d’execució: 2 anys
3. Tramitació, procediment, forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Forma d’adjudicació
Contractació harmonitzada
4. Valor estimat del contracte: 876.011,50 euros (IVA exclòs)

LOT 1: PRESA CONGELADA (QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
ONZE EUROS I VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS):

Concepte
Pressupost base de licitació
total
Possibles modificacions (10%)
Possibles pròrrogues
Total

Import (IVA exclòs)
179.158,40 euros
17.915.84 euros
268,737,60 euros
465.811,84 euros

LOT 2: PRESA VIVA (QUATRE-CENTS DEU MIL CENT NORANTA-NOU EUROS I
SEIXANTA-SIS EUROS):

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació
total
Possibles modificacions (10%)

157.769,10 euros

Possibles pròrrogues

236.653,65 euros

Total

410.199,66 euros

15.776,91 euros

Pressupost de licitació: QUATRE-CENTS SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS
EUROS I VINT-I-SET CÈNTIMS (407.682,27 €), IVA EXCLÒS
- Pressupost Base de Licitació (2 anys): 407.682,27 euros
- Preu IVA (21%): 85.613,27 euros
- Pressupost Base Licitació (IVA inclòs): 493.295,55 euros

LOT 1: PRESA CONGELADA
- Pressupost Base de Licitació (2 anys), IVA exclòs: 179.158,40 euros
- Preu IVA (21%): 37.623,26 euros
- Pressupost Base Licitació (IVA inclòs): 216.781,66 euros

LOT 2: PRESA VIVA
- Pressupost Base de Licitació (2 anys), IVA exclòs: 157.769,10 euros
- Preu IVA (21%): 33.131,51 euros
- Pressupost Base Licitació (IVA inclòs): 190.900,61 euros

5. Garantia provisional: No procedeix
6. Garantia definitiva: 5% del pressupost de licitació, 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:
Segons s’especifica a la clàusula 7 del Plec de Clàusules Particulars.
10. Criteris de selecció i valoració de les ofertes:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judicis de valor:
40 %
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 60%
- Oferta econòmica: 35%
- Altres criteris automàtics: 25%
11. Presentació electrònica d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
11 de novembre, a les 11:00 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 accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
4 mesos
f) Admissió de variants: No.

12. Obertura electrònica del sobre 2, que conté la proposta avaluable mitjançant
judici de valor:
a) Data d’obertura
Es comunicarà a través del Perfil del Contractant.
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Carrer Calàbria, 66, 5a planta
08015-Barcelona
13. Despeses anuncis: no procedeix.
14. Modificacions: Sí, fins un màxim del 10% del preu d’adjudicació del contracte. Les
causes específiques de modificació del contracte es preveuen a la clàusula 28 del
present Plec.
15. Cessió del contracte: No es permet.
16. Condicions especials d’execució del contracte: Sí
17. Subcontractació: De conformitat amb allò establert al present Plec i als articles 215,
216 i 217 de la LCSP

Barcelona, 13 de setembre de 2019

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
Contra aquesta actuació es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria
de contractació a que es refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal Català de Contractes de
Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell que
es publiqui en el Perfil del Contractant. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentarse davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre de l’Òrgan competent per
a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que
s’hagi notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes
d’interposar el recurs contenciós administratiu.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona,
en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es publiqui en
el Perfil del Contractant, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

