APROVAT

ANUNCI
De l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis, consistent en l’execució dels treballs d’anàlisi i seguiment de les actuacions de
promoció de la mobilitat sostenible (2 lots) (Exp.901467/19)
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Número d’identificació: 8200330008.
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 901467/2019

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 11 hores del dia que es
compleixin quinze dies naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al perfil del
contractant o la data que s’indiqui en el perfil de contractant.

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució dels treballs d’anàlisi i seguiment de les actuacions
de promoció de la mobilitat sostenible (2 lots).
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/ unitats: 2 lots
d) Lloc d'execució: Veure plecs
e)Termini d'execució: L’execució d’aquest contracte d’assistència tècnica s’iniciarà el dia
de la formalització del contracte i la seva execució haurà d’estar conclosa el 30 de juny
de 2021 pel que fa al lot 1, i el 30 de juny de 2022 pel que fa al lot 2.
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 72314000-9, 79311210-2, 71311200-3 i 79311000-7
h) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari

Codi per a validació :JMN9Z-4WIIX-QK2E3
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

Horari d’atenció al Servei de Contractació de l'ÀMB: Dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
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2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Domicili: C/62, núm. 16 - 18 Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932235151.
f) Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
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c) Procediment: obert simplificat.
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació.
a)

Import net 58.500,00 euros IVA exclòs.
-

b)

Import total 70.785,00 euros Iva inclòs

Lot 1: 26.500,00 euros IVA exclòs ............... 32.065,00 euros IVA inclòs.
Lot 2: 32.000,00 euros IVA exclòs ............... 38.720,00 euros IVA inclòs.

Valor estimat del contracte: 58.500,00 euros sense IVA

6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No
Definitiva: (5% del import d’adjudicació).
8. Requisits específics del contractista
a) Solvència: Veure plecs.

10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure plecs.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: no

13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 11 hores del dia que es compleixin quinze dies
naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al perfil del contractant o la data
que s’indiqui en el perfil de contractant.
b) Documentació que cal presentar: Veure plecs.
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/28027859/customProf
d)Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Les empreses es poden
presentar a un lot o als dos lots. En cas de presentar-se als dos lots, el sobre “A” i “B”
haurà de ser específic per a cada lot, serà necessari un sobre per a cada lot al qual es
presenti.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador No
f) S’utilitzen les comandes electròniques: No
f) S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria
g) S’utilitza el pagament electrònic: Veure plecs
h) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No

Codi per a validació :JMN9Z-4WIIX-QK2E3
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/3.

12. ACP aplicable al contracte? Sí
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9. Criteris d’adjudicació: Veure plecs.
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Lloc: Sala de Plens
c) Data: L’obertura de les proposicions (sobre B) s’avisarà oportunament als licitadors al
perfil de contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
(sobre B) és públic.
15. Despeses d'anunci: No
16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà.
17. Recurs contenciós/Reposició
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: no
Barcelona, 29 de gener de 2020.

Codi per a validació :JMN9Z-4WIIX-QK2E3
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/3.
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Marcel·lí Pons Duat,
Secretari general.

