BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Obres d’intervenció de tapiat a realitzar als accessos a diferents locals d’oci ubicats al Moll de
Mestral del Port Olímpic de Barcelona

Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i Serveis Tècnics
c) Número d’expedient
2020-CONS-038-OBO
d) 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
1. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: L’objecte d’aquest contracte és la intervenció de tapiat a
realitzar als diferents accessos a locals d’oci ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic
de Barcelona.
b) Lloc d’execució: Barcelona
2. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat abreujat
c) Regulació: Contractació no harmonitzada
3. Valor estimat del contracte: 79.875,99 euros, abans d’IVA.
4. Pressupost de licitació: 96.649,94 euros, IVA inclòs, amb el següent detall:
Pressupost Base de
Licitació (abans IVA)
79.875,99 euros
5.

Import de l’IVA (21%)
16.773,95 euros

Pressupost Base Licitació
(IVA inclòs)
96.649,94 euros

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera

Segons s’estableix a la clàusula 7 del Plec de Clàusules Particulars.

6. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules matemàtiques: 100
punts sobre 100, desglossats de la següent forma:
-

Oferta econòmica (preu): 35 punts
Altres criteris avaluables automàticament: 65 punts

7. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set
-locale=ca_ES
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
El dia 18 de març de 2020
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Lloc de presentació
A través d’un únic Sobre que s’anomenarà “Sobre 1” que s’haurà de presentar mitjançant
l’eina del Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion
9. Admissió de variants: No
10. Termini del contracte
Termini execució de l’obra, estimada en TRES (3) MESOS.
11. Garantia provisional: No aplica
12. Garantia definitiva: No procedeix
13. Modificacions: veure clàusula 28 del Plec de Clàusules Particulars.
14. Cessió del contracte: No.
15. Subcontractació: Si
16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules Particulars.
17. Pòlissa de Responsabilitat Civil: segons el que s’estableixi al Plec de Clàusules Particulars.

Sra. Mercè Piñol Arnal
Directora Corporativa Assessoria Jurídica i Cap de la Unitat de Contractació
Barcelona, 26 de febrer de 2020

