ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació del
contracte de Serveis de suport, assistència tècnica i assessorament en
el seguiment i control de l'execució de les actuacions incloses, durant
el període 2020-2022, en:
-Protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinàries
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora,
i projectes d'urbanització;
-Comitè i Comissió d'obres i mobilitat;
-Intervenció municipal;
-Inversions municipals,
amb mesures de contractació pública sostenible.
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Barcelona.
Número d’identificació: P801930008B
Dependència que tramita l'expedient: Gerència d'Ecologia, Urbanisme
Infraestructures i Mobilitat
d) Tipus de poder adjudicador Administració local
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: 20200242, cte. 20001088
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili: Av. Diagonal, 240, 5a pl.
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08018.
Codi NUTS: ES0511 [Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 932914125
Adreça electrònica: contractació_ecologia_urbana@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/BCNAjt
/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
Horari d’atenció: Aquesta informació, així com la referent als correus
electrònics i els telèfons de contacte, els podeu trobar en l'apartat
de sota: "ADRECES DE PRESENTACIÓ D'OFERTES I PERSONES DE CONTACTE"
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de suport, assistència tècnica i
assessorament en el seguiment i control de l'execució de les
actuacions incloses, durant el període 2020-2022, en: Protocol de
tramitació de projectes i seguiment de les obres ordinàries
d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i
millora, i projectes d'urbanització; Comitè i Comissió d'obres i
mobilitat; Intervenció municipal; Inversions municipals, amb
mesures de contractació pública sostenible.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Admissió de pròrroga: No
Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
Lloc d'execució: Barcelona
Termini d'execució: 24 mesos
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 71356200-0
Codi NUTS: ES511

Si escau,
d) En cas de contractes periòdics, calendari estimat
e) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior
quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes
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a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert harmonitzat
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 2.570.339,78 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada
amb la millor oferta haurà de constituir una garantia definitiva
consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs, dins del
termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament del requeriment
mitjançant comunicació electrònica.
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit
a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant
retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer
o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient
per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent
es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins
cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
b) Solvència:
Les empreses licitadores han d'acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica mínima següents:
3a) solvència econòmica i financera: D’acord amb les establertes en la

clàusula 7 del PCAP
3b) solvència tècnica o professional: D’acord amb les establertes en
la clàusula 7 del PCAP
-9 Criteris d’adjudicació: D’acord amb les establertes en la clàusula
10 del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
1. Condicions especials d’execució:
Les establertes en la clàusula 20 del PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: El present contracte
no porta publicitat europea
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 04/08/2020 a les 13h
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 7 i 8 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: no.
c.2)Presentació Electrònica: Sí
Les proposicions es presentaran exclusivament a través del Portal de
contractació electrònica de l’Ajuntament de Barcelona:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectron
ica.
L’empresa interessada en participar en la licitació ha de
descarregar-se prèviament l'aplicació gratuïta de presentació
d’ofertes electròniques:
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els
lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador
e) S’utilitzen les comandes electròniques: no
f) S’accepta la facturació electrònica: si
g) S’utilitza el pagament electrònic: si
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar
ofertes: no
i) Criteris objectius de selecció dels candidats.
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives
(amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): No
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona.
b) Lloc: Ecologia Urbana

c) Data: A determinar en el Perfil del contractant.
d) Hora: A 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
-17 Recurs: Veure clàusula 28 del PCAP
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No
30 de juny de 2020
El Secretari General, Jordi Cases Pallarés, per delegació de signatura
de data 3 de desembre de 2018, en la secretaria delegada, Eva Redó i
Verdaguer

