ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (Ctte 19005634 Exp.
2183/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de Sant
Andreu
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: Ctte 19005634 Exp. 2183/2019
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant
Andreu
b) Domicili: Pl. Orfila, 1
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08030.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 93 291 69 45//58.
f) Adreça electrònica: ridt09@bcn.cat.
g) 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:
25/06/2020
i) 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
Descripció de l'objecte: Servei de promoció de la convivència
en l’Espai Públic i les comunitats veïnals del Districte de
Sant Andreu a l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible.
a) Admissió de pròrroga: Si.
b) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No
c) Lloc d'execució: barris que conformen la Franja Besos
(barri de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver)
d) Termini d'execució: L'execució del contracte s'iniciarà el
1 de juliol de 2020 o l’endemà de la seva formalització, i

finalitzarà el 30 de juny de 2022.
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
f) Codi CPV: 98000000-3
g) Codi NUTS: ES511
Si escau,
c) En cas de contractes periòdics, calendari estimat 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
-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: SE
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: 660.653,55 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs
-8 Requisits específics del contractista
Classificació: no aplica
Solvència:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
- D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum
anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de
l'empresa ha de tenir un valor igual o superior a 600.000
euros. En el cas de què la data de constitució de l'empresa o
d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la
data final de presentació de proposicions, el requeriment
s'entendrà proporcional al període.
SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
- D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense
incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de

declarar com a executat durant l'any de superior execució en
el decurs dels últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o
similar
que
els
que
constitueixen
l'objecte
d'aquest
contracte ha de ser com a mínim de 250.000,00 euros.
D'acord amb la previsió de l'article 90.4 LCSP, les empreses
amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripció en
el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data
de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han
d'acreditar l'experiència, és a dir, l'import anual executat
i han d'acreditar la seva solvència tècnica segons els altres
criteris establerts en aquest apartat:
- D’acord amb l’article 90.3, el personal adscrit al
contracte haurà de gaudir de mínim 2 anys d’experiència en
l’exercici de l’Educació social, Pedagogia o Psicologia.
Si escau,
a) Disposició legal, reglamentària o administrativa per
reserva de la prestació del servei a una professió
determinada.
-9 Criteris d’adjudicació:


Per la proposta de millora del servei pel que fa a la
Metodologia i descripció de les estratègies per detectar
conflictes emergents i reduir la conflictivitat social
en l’espai públic, segons estableix el punt 3.A del plec
de prescripcions tècniques, màxim de 20 punts.



Per la proposta de millora del servei pel que fa a la
Metodologia i estratègies per garantir el coneixement de
la situació dels habitatges en els barris, i la seva
implicació en la convivència veïnal, segons estableix el
punt 3.B del plec de prescripcions tècniques, màxim de
20 punts.



La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu
ofertat, fins a 35 punts.



Salari de les persones treballadores ocupades
l’execució del contracte, fins a 10 punts.



Pel compromís de que cadascuna de les persones adscrites
a la prestació del servei rebrà un mínim de 20 hores
anuals
de
formació
en
temàtiques
relacionades
directament
amb
els
continguts
de
l’objecte
del
contracte, fins a 10 punts.



Reducció del temps de substitució d’absència puntual del
personal per malaltia d’altres causes imprevistes, del

en

personal assignat respecte al màxim de 3 dies que recull
la Clàusula 4 del Plec de condicions tècniques, fins a 5
punts. S’atorgaran 5 punts pel compromís de reduir-lo a
2 dies laborables
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Es
detallen a la clàusula 20 del PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
publicitat comunitària
-12 ACP aplicable al contracte? NO
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 25/06/2020 a les 14 hores
b) Documentació que cal presentar: Es detalla a la clàusula 8
del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través
del Portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioe
lectronica
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà
rebutjada.
-14 Obertura de proposicions
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura del sobre núm.
2A s’efectuarà en el termini màxim de 20 dies a partir de la
data
de
finalització
del
termini
de
presentació
de
proposicions.
L’obertura del sobre 2B es realitzarà en acte públic. La data
i lloc s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil de
contractant.
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant
Andreu.
b) Lloc, dia i hora: es publicarà a la Plataforma amb
suficient antel.lació
c) 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.

Les proposicions es poden presentar en qualsevol de les
llengües cooficials de Catalunya.
-17 Recurs
Es detalla a la clàusula 28 del PCAP
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea
Barcelona, 8 de juny de 2020

Lourdes Hurtado Torralba
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria

