ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 190100001)

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de Nou Barris
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 190100001
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili: Plaça Sant Jaume, núm. 1
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 932916897
Adreça electrònica: contractacionoubarris@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:04/03/2019
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 CONSERGERIA I ALTRES DE
SUPORT A LA SEU DEL DISTRICTE,RESERVAT A EMPRESES D'INSERCIÓ
I AMB MESURES D'EFICIÈNCIA SOCIAL.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d)
e)
f)
g)
h)

Lloc d'execució: Barcelona
Termini d'execució: de l'1/04/2019 al 31/12/2019
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 98341130-5
Codi NUTS: ES511

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ricardo Fernandez Aranda el dia 11/02/2019 a les 13:38, que tramita.

b)
c)
e)
f)

Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:
-6 Admissió de variants: No

50.195,12 euros sense IVA

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:no
b) Solvència: Vegeu clàusula 7 del PCAP.
-9 Criteris d’adjudicació: Vegeu clàusula 10, "Criteris de
valoració de les ofertes", del PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Reservat a empreses d'inserció. Consulteu també la clàusula 20,
"Condicions especials d'execució i obligacions de l'empresa
contractista".
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació:
b) Documentació que cal presentar: 04/03/2019
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili i localitat: Plaça Sant Jaume, núm. 1 Barcelona
CP: 08002.
Documentació que cal presentar: Vegeu clàusula 8 del PCAP,
"Documentació que han de presentar les empreses
licitadores"
Adreça electrònica: contractacionoubarris@bcn.cat
-12 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona.
b) Lloc: Pl. Major de Nou Barris, 1.
c) Data i hora: Es publicarà a la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-13 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ricardo Fernandez Aranda el dia 11/02/2019 a les 13:38, que tramita.

-14 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i
castellà.
-15 Recurs: Vegeu la Clàusula 28 del PCAP, "Recursos
administratius i judicials"

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

El Secretari Delegat

El document original ha estat signat electrònicament per:
Ricardo Fernandez Aranda el dia 11/02/2019 a les 13:38, que tramita.

