ANUNCI
De Institut de Cultura de Barcelona pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 2052/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801934032.
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut de Cultura de
Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: serveis culturals
f) Número d'expedient: 2052/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Domicili: La Rambla, 99
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 933161077
f) Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.
pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16054009
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 22/07/2019
Horari d’atenció: 9h-14h
-3 Objecte del contracte
a) El present contracte té per objecte la contractació dels
Serveis
de
creació,
adaptació
i
execució
d’activitats
pedagògiques que organitza el Museu d’Història de Barcelona a
tots els seus centres i instal·lacions i destinades tant a
públic escolar com a públic general.
Les empreses que desitgin prendre part al procés de licitació
hauran de presentar proposta EXCLUSIVAMENT PER A UN dels dos lots
descrits.
a) Admissió de pròrroga: No
b) Divisió en lots i nombre de lots/ unitats: Sí
LOT 1: Execució de visites
comentades, tallers, guiatge
d’itineraris del MUHBA per la
Barcelona romana, medieval,
moderna i contemporània

P.B.L. 137.551,40 €
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LOT 2: Execució de
visites comentades,
tallers,
guiatge
d’itineraris
del
MUHBA
sobre
la
guerra
civil
a
Barcelona, els seus
antecedents,
la
postguerra
i
el
franquisme

P.B.L. 59.504,11
€

Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: un any, a comptar des de l’endemà de la
seva formalització.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 92521000-9
h) Codi NUTS: ES511
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a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

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

162.855,79 euros (s.IVA)

LOT 1

LOT 2

LOT 1+2

2019

28.419,72 €

12.294,24 €

40.713,96 €

2020

85.259,12€

36.882,71 €

122.141,83 €

113.678,84 €

49.176,95 €

162.855,79 €

TOTAL

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties Provisional: No.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix
b) Solvència: requisits consten al plecs
-9 Criteris d’adjudicació: Consten als plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Consten
als plecs
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
No aplica
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 22/07/2019 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Consta als plecs
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c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
Domicili i localitat: La Rambla, 99 Barcelona
CP: 08002.
Documentació que cal presentar: Consta als plecs
Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu ordinari
dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar
la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de
correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de
l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça de correu
electrònic que s'esmenta en el plec de clàusules, durant el
mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica: No prevista
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Lloc: La Rambla, 99, Barcelona
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al següent
dia hàbil.
d) Hora: per determinar
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
- 15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds Català/Castellà
-17 Recurs
Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
les actuacions previstes a l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Alternativament,
es
podrà
interposar
recurs
contenciós
administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la
interposició de recursos administratius ordinaris.
1. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació
amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte que no
siguin
susceptibles
de
recurs
especial
en
matèria
de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu
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ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i la legislació
bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea
No està relacionat amb un projecte de la Unió Europea

5/07/2019
Montserrat Oriol i Bellot
Secretària delegada de l’ICUB
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