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Exp. 2020/4978
FS/sr

ANUNCI
De la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i patrimoni Arquitectònic
b) Número d’identificació: 500030000
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídico-Administratiu. Subsecció de la
Mesa de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2020/4978
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 4a planta.
c) Localitat i codi postal: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Consultes licitació: Qualsevol consulta relacionada amb l’expedient s’haurà de fer
mitjançant correu electrònic a la bústia de licitadors de l’adreça electrònica següent:
sja.licitacions@diba.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 23 de desembre de 2020
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU
D’URBANITZACIÓ DE LA VIA BLAVA DEL LLOBREGAT
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No
d) Lloc de realització: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
e) Termini d’execució: Vegeu la clàusula 1.5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
f) Codi CPV: 71240000-2
g) Codi NUTS: ES511
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
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4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Servei
b) Tramitació: Ordinària, subjecta a regulació harmonitzada
c) Procediment: Obert amb més d’un criteri d’adjudicació
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 780.000,00 EUR, IVA exclòs
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix
b) Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
b) Solvència: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Adscripció de mitjans: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars
9. Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 i
2.24 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 24 de novembre de 2020
12. ACP aplicable al contracte? Si
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 30 de desembre de 2020
b) Hora: Fins les 14.00h.
c) Presentació d’ofertes:
- Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
e) S’accepta la facturació electrònica: Si
f) S’utilitza el pagament electrònic: Si
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: La mesa es reuneix de manera telemàtica.
c) Data: L’obertura del sobre B (documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
que depenguin d’un judici de valor) tindrà lloc el dia 19 de gener de 2021 (acte no
públic). L’obertura del sobre corresponent als criteris avaluables de forma
automàtica (sobre C), i qualsevol modificació que es pugui produir, es publicarà al
tauló d’anuncis de la web de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima
de dos dies: https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (es podrà consultar
telefònicament al número 934049489).
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre C és públic.
e) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a
comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
16. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en
matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la seva
publicació.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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