BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Serveis relatius al manteniment integral de zones enjardinades gestionades per
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. a l’Anella Olímpica de Barcelona
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
c) Número d’expedient
2021AO0105AC
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Servei de manteniment integral de les zones enjardinades de les
instal·lacions de l’Anella Olímpica i la gespa esportiva de l’Estadi Olímpic de
Montjuïc Lluís Companys, gestionades per Barcelona de Serveis Municipals
(Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys i Esplanada
de l’Anella Olímpica) i l’assessorament tècnic del correcte estat i
manteniment d’aquests espais.
S’inclouen en la prestació els serveis de manteniment de la gespa de l’Estadi
Olímpic Lluís Companys i les zones enjardinades de l’Esplanada, del Palau
Sant Jordi i de l’Estadi Olímpic Lluís Companys.
La Anella Olímpica necessita cobrir el servei de manteniment integral de les
zones enjardinades de les instal·lacions de l’Anella Olímpica i la gespa
esportiva de l’Estadi Olímpic de Montjuïc Lluís Companys, gestionades per
Barcelona de Serveis Municipals (Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic de
Montjuïc Lluís Companys i Esplanada de l’Anella Olímpica), no disposa de
mitjans ni recursos adients per cobrir aquesta necessitat, per la qual cosa, el
més adient i eficient dels del punt de vista econòmic i sostenible, és procedir
a la seva contractació.
b) Divisió per lots i número
No

c) Lloc d’execució
Barcelona
d) Durada
2 anys
Arribada la data de finalització del contracte, aquest es podrà prorrogar
anualment fins a un període màxim de TRES (23) ANYS addicionals.
En cas que sigui acordada la pròrroga per part de Barcelona de Serveis
Municipals, SA, serà obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix
l’article 29 de la LCSP.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Regulació
Contractació harmonitzada
4. Pressupost de licitació
570.000€ abans IVA
5. Valor estimat del contracte
1.539.000€ abans IVA
6. Acreditació de la solvència tècnica i econòmica
Vegeu la clàusula 7, Condicions de capacitat i solvència dels licitadors, del
Plec de Clàusules Particulars. Així mateix:
I. Els licitadors poden acreditar que compleixen amb les condicions mínimes
de solvència següent:
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de
poder acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant
la presentació de la següent documentació:
i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres
últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les
activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències

d'aquest volum de negocis. El licitador haurà d’acreditar que l’any de major
execució dels darrers tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de
com a mínim 461.700 €.
ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en
cas contrari, per les dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit.
En el cas dels empresaris individuals, s’acreditarà a través dels llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant qualsevol altra documentació considerada com suficient per
l’entitat contractant.
J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de
poder acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant
la presentació de la següent documentació:
i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són
objecte del contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui
import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major
execució del període indicat, un import mínim (sense impostos) de 239.400
€.
ii. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit
pel client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte
contractual, c) Nom del client i, d) Any d’execució.
Alternativament els licitadors també podran acreditar la seva solvència
tècnica i professional i econòmic i financera a través de la classificació
següent:

En aquest cas hauran de presentar el certificat de totes les classificacions
indicades, juntament amb una declaració acreditativa de la seva vigència en
la data de finalització del termini de presentació de propostes.
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera proposada s’ha
determinat d’acord amb allò previst a l’article 11 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i es consideren adequats i proporcionals
a l’objecte del present procediment.
7. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judici de
valor: 40%

Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 60%
-

Preu: 35%
Altres criteris automàtics: 25%

8. Obtenció de la documentació i informació
La informació restarà a disposició de les empreses licitadores al web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqC
ode=viewDetail&idCap=15937877&cap=Barcelona%20de%20Serveis%20
Municipals%20SA
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
4 de juny de 2021 a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Format i lloc de presentació
A través del sobre en format digital, i que hauran de presentar-se mitjançant
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion/busquedaAvanzConc.do
d) Admissió de variants
No
10. Garantia provisional
No aplica

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

