Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la licitació de Acord marc per a l’homologació de proveïdors per al
subministrament d’articles, materials i eines per al manteniment de les instal·lacions de
Barcelona de Serveis Municipals SA, Parc d’Atraccions del Tibidabo SA i Cementiris
de Barcelona SA.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA.
Codi NUTS: ES511
Dades de contacte:
Carrer Calàbria, 66.
08015 de Barcelona
Telf.: 938 875 020
Email:
https://contractaciopublica.gencat.cat
b) Tipus de poder adjudicador
Poder adjudicador no Administració Pública , d’acord amb allò previst a l’art.3
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
c) Dependència que tramita l’expedient
Àrea d’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
d) Número d’expedient
2022CO136SU
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Acord marc per a l’homologació de proveïdors per al subministrament
d’articles, materials i eines per al manteniment de les instal.lacions de
Barcelona de Serveis Municipals SA, Parc d’Atraccions del Tibidabo SA i
Cementiris de Barcelona SA.
L’objecte del contracte es divideix en quatre lots:
Lot 1: material elèctric
Lot 2: material de pintura
Lot 3: material de ferreteria, fontaneria, serralleria i fusteria
Lot 4: material de construcció
b) Codi CPV
Lot 1: 09300000-2 Electricitat, calefacció, energies solar i nuclear; 09310000-5
Electricitat; 31680000-6 Materials i accessoris elèctrics; 31681410-0 Materials
elèctrics; 31682100-1 Caixes d’electricitat; 31682500-5 Equip d’electricitat
d’emergència.
Lot 2: 44800000-8 Pintures, vernissos i màstiques; 44810000-1 Pintures;
44811000-8 Pintura per senyalització de carreteres; 44812100-6 Esmalts i
pintures transparents; 44832100-2 Decapant per pintura.

2022CO0136SU (MR)

Lot 3: 44316000-8 Ferreteria; 44316400-2 Articles de ferreteria; 39715300-0
Equip de fontaneria; 44115200-1 Materials per fontaneria i calefacció;
44115210-4 Materials de fontaneria; 45330000-9 Treballs de fontaneria.
Lot 4: 44110000-4 Materials de construcció; 44111000-1 Materials per obres de
construcció; 44190000-8 Materials de construcció diversos; 44191000-5
Materials de fusta diversos per construcció; 44192000-2 Altres materials de
construcció diversos
3. Termini del contracte
Dos (2) anys, amb possibilitat de dos pròrrogues anuals
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Regulació
Licitació subjecta a regulació harmonitzada
5. Valor estimat del contracte
8.800.000,00.-€, abans d’IVA.
6. Pressupost de licitació
4.000.000,00.-€, abans d’IVA. Veure detall al Plec de Clàusules Particulars.
7.

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera
Consultar el Plec de Clàusules Particulars

8. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
9. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors perfil del contractant de
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BSM/ca_ES/cu
stomProf
10. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
5 d’agost de 2022 a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que s’indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Idioma de les ofertes
Català o castellà
d) Forma de presentació
Consultar el Plec de Clàusules Particulars
e) Termini de validesa de les ofertes
Quatre mesos comptats a partir de la data de finalització del termini per a la
seva presentació.
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11. Admissió de variants
No se’n preveuen, més enllà de l’establert en els criteris d’adjudicació
12. Obertura dels sobres 1 i 2
a) Data
5 d’agost de 2022 a les 12:00 hores
b) Lloc
Carrer Calabria, 66, 08015 de Barcelona
13. Obertura sobre 3
Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
14. Garantia provisional
No aplica
15. Garantia definitiva
D’acord a l’establert a l’apartat F de la clàusula 1 del Plec de Clàusules Particulars.
16. Règim de recursos
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser impugnats
d’acord amb allò establert al Plec de Clàusules Particulars.

Barcelona, 5 de juliol de 2022
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.
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.
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