CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

ANUNCI de licitació d’un contracte de serveis socials (exp. 016/2019) - CSSB-2019-00016
1. Entitat Adjudicadora: Consorci de Serveis Socials de Barcelona, carrer Aragó, 316, 1r 2a
08009 de Barcelona.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: Contracte de serveis socials per a la gestió dels serveis d’ocupació de 3
places de pis assistit ubicat al carrer Provença de Barcelona, per a joves entre 18 i 21
anys extutelats per a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
b) Termini del contracte: De l’1 de gener de 2020 o des de la data de la signatura , si és
posterior, fins el 31 de desembre de 2020.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert
4. Pressupost de licitació: 45.475,35 euros (10 % IVA no inclòs).
5. a) Garantia provisional: No s’exigeix
b) Garantia definitiva: No s’exigeix
6. a) Obtenció de documentació i informació:
-Al perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
-Al Consorci de Serveis Socials de Barcelona: c/ Aragó 316, 1r 2a, 08009 Barcelona
(Telèfon. : 93 467 87 33)
b) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a la data límit de presentació
d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista:
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, i tècnica d’acord
amb el que disposa la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic , i
d’acord l’especificat al Plec de clàusules administratives particulars.
8. a) Data límit de presentació d’ofertes: Fins el dia 28 de novembre de 2019
b) Documentació a presentar: La que exigeix el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de clàusules tècniques.
c) Lloc de presentació: a través de l’eina de Sobre Digital
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/

9.

Obertura dels sobres B i C: s’avisarà oportunament a les empreses licitadores.

10. Criteris d’adjudicació:
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:

1.

Funcionament General

(fins a 17 punts)

2.

Definició i organització del servei

(fins a 22 punts)

3.

Recursos Humans

(fins 8 punts)

4.

Recursos materials i equipaments

(fins a 2 punts)

5.

Oferta Econòmica

(fins a 51 punts)

