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EI/SP Exp. 2017/0003846

ANUNCI
De la Subdirecció de Logística pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
d’alienació patrimonial (exp. 2017/0003846)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/Subdirecció de Logística.
b) Número d’identificació: 800084003
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei 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: 2017/0003846
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Londres, 55, 5a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 934022564
f) Fax: 934020647
g) Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat
h) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 6 de setembre de 2018.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Alienació de diversos vehicles de la Diputació e Barcelona
per a transferència o desballestament, dividit en 8 lots.
b) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: Sí (8). VEC.(IVA exclòs) Lot 1: 4.165 €. Lot
2: 1.701 €. Lot 3: 2.254 €. Lot 4: 105 €. Lot 5: 3.941 €. Lot 6: 1.911 €. Lot 7: 1.281
€. Lot 8: 2.071,35 €
c) Lloc d’exposició: Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona situat al carrer Portlligat,
37-39, 08042 de Barcelona. Veure la clàusula 1 del Plec de Condicions Econòmico
Administratives.
d) Codi NUTS: ES511
e) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Patrimonial
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Subhasta pública a l’alça amb un únic criteri.
d) S’aplica un acord marc: No
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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: 17.429,35 euros sense IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Requisits específics del contractista
L’adjudicatari haurà de presentar la documentació relacionada a la clàusula 11 del
Plec de Condicions Econòmico Administratives.
8. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
9. ACP aplicable al contracte? Sí
10. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 13 de setembre de 2018 a les 14:00 hores.
b) Presentació d’ofertes:
1)Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
c) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots:
Limitació del nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: 8
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
e) S’accepta la facturació electrònica: Sí
f) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
11. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: c/ Londres, 55, planta baixa, Barcelona
c) Data: 19 de setembre de 2018.
d) Hora: A partir de les 12:45 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
és públic.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 15 dies a comptar
des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
12. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
13. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: c/Londres, 55, 5ª planta, Barcelona.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'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 notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de
la seva notificació.
14. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2017/0003846
Anunci
Anunci de licitació

Signatures
Signatari
CPISR-1 C Eva Maria Inglada Mulet

Acte
Signa

Data acte
20/07/2018 13:29

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
f55562defda8d1debcce

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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