BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat abreujat del
Contracte relatiu al Dret de venda en exclusiva de productes de la categoria Snacks
(aperitius i fruits secs).
NÚM. DE EXPEDIENT: 2018-AO-117-ING
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme:
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Domicili:
Carrer Calàbria, 66.
c) Localitat i codi postal:
08015 Barcelona.
d) Telèfon:
93 887 50 20
e) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
f) Direcció de correu electrònic:
pparralo@bsmsa.cat
g) Tipus de poder adjudicador i principal activitat:
Poder adjudicador que no té la condició d’Administració Pública.
La finalitat de la Societat és centralitzar i racionalitzar la realització de
determinades activitats municipals que podrà desenvolupar directament o
mitjançant la seva participació en altres societats o entitats.
2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte és el Dret de venda en exclusiva de productes de la
categoria snacks (aperitius i fruits secs).
b) Tipologia: Ingressos
c) Divisió per lots i número: No.
d) Lloc d’execució: Barcelona
e) Termini d’execució: 2 anys.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert simplificat abreujat
c) Forma adjudicació: Contractació no harmonitzada
4. Pressupost de licitació total:
19.000 euros (IVA exclòs).

5. Valor estimat del contracte total: 19.000,00 EUROS (IVA exclòs), que es correspon
amb el següent desglossament:
Concepte
Pressupost base de licitació
total
Possibles modificacions (0%)
Possibles pròrrogues
Total

Import (IVA exclòs)
19.000 euros
0 euros
9.500 euros
28.500 euros

6. Garantia provisional: No procedeix.
7. Garantia definitiva: No procedeix.
8. Obtenció de la documentació i informació:
Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
9. Requisits específics del contractista: veure clàusula 7.
10. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris d’adjudicació quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars): 60 punts
i.
Preu: 35%.
ii.
Altres criteris avaluables automàticament: 65%
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 9 d’agost fins a les 10:00 hores.
b) Presentació electrònica: Sí
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
d) Lloc de presentació:
Eina de sobre electrònic accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/UltimosExpte.do
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta:
quatre (4) mesos.
f) Admissió de variants: No

12. Despeses anuncis: no procedeix

13. Modificacions: No es preveuen.
14. Cessió del contracte: No es permet.
15. Condicions especials d’execució del contracte: No
16. Subcontractació: No

Barcelona, a 2 d’agost de 2018.

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres

