Districte de Gracia
Departament de Recursos Interns
Francesc Giner, 46
08012 Barcelona
www.bcn.cat

ANUNCI
Aprovat per la Gerenta del Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona, en data 2 de juliol de 2021, les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i annexos.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Recursos Interns
c) Núm. d’expedient: 20210139 / Núm. de contracte: 21002048
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Obres
b) Objecte: Obres de substitució de les bombes de calor a la coberta de l’edifici administratiu del Districte de
Gràcia, situat al carrer Francisco Giner, 46, amb mesures de contractació pública sostenible.
c) CPV: 42511110-5 Bombas de calor
Execució:
Termini d'execució: La durada del contracte serà de 70 dies naturals a partir del mateix dia de la signatura de
l'acta de comprovació del replanteig i fins a la finalització dels treballs d'acord amb l’oferta presentada per
l’adjudicatari.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert simplificat (art. 159, apartats 1 a 5, de la LCSP)
Forma: Criteris automàtics
4. Import de la licitació: el pressupost base de licitació és de 110.163,64 euros, IVA inclòs
5. Garantia definitiva: consistent en el 5 per 100 del preu ofertat
6. Informació:
Districte de Gràcia, Departament de Recursos Interns
Domicili: carrer Francisco Giner, 46, 2a planta
Localitat i codi postal: Barcelona, 08012
Correu electrònic: contractaciogracia@bcn.cat
7. Obtenció de documentació i informació:
En la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya de l’Ajuntament de
Barcelona: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
8. Requisits específics del contractista:
Clàusules 7 i 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
9. Presentació de les ofertes o de les sol•licituds de participació:
Data límit de presentació: el termini per a la presentació de les proposicions serà de 20 dies naturals, a comptar
des del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya (EACAT).
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Lloc de presentació: la presentació de l’oferta es farà exclusivament a través de la plataforma electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada.
L’empresa interessada en participar en la licitació ha de descarregar-se prèviament l'aplicació gratuïta
de presentació d’ofertes electròniques :
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/.

10. Obertura de pliques: l’obertura del sobre A (Documentació administrativa i criteris automàtics) es realitzarà
en acte públic. La data i lloc s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil del contractant.

Barcelona, 2 de juliol de 2021
Dolors Banús Tort, Secretària delegada
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