ANUNCI
De la societat SERMETRA, SL (SERMETRA) pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. C-10/2021)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: SERMETRA, SL.
b) Número d’identificació: B-63269779.
c) Dependència que tramita l'expedient: Unitat Jurídica
d) Tipus de poder adjudicador: Poder adjudicador que no té la condició d’Administració
Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Gestió del manteniment dels sistemes de la
integració tarifària, dels sistemes d'ajut a l'explotació d'aquest àmbit, i del lloguer
de les infraestructures comunes requerides, així com dels treballs que es deriven
de l'evolució d'aquests sistemes d'aquelles empreses que contractin els seus
serveis.
f) Número d'expedient: C-10/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: SERMETRA, SL
b) Domicili: C/ Balmes, 49, 7a planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08007.
d) Telèfon: 933620020.
e) Adreça electrònica: lpuigdemasa@sermetra.cat.
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=&req
Code=viewDetail&idCap=1330100&department=11800&.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 14/10/2021
Horari d’atenció: De dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15:30h a 18h, i divendres de 9h a
14h.
A l’agost l’horari d’atenció és de 9 a 15h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE SEGON
NIVELL DEL SISTEMA T-MOBILITAT (ANY 2022)
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i nombre de lots/unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 1 any des de l’1 de gener de 2022, o des de la data de
formalització del contracte si aquesta fos posterior, fins a 31 de desembre de 2022.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 50222000-7
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 347.063,81 euros sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 419.947,21 euros.
Import total IVA exclòs: 347.063,81 euros.
IVA suportat: 21 %.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No s’escau.
b) Solvència: Veure els criteris establerts al plec de clàusules administratives,
apartats L i M del Quadre de característiques.
-9 Criteris d’adjudicació:
Sobre una puntuació de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent manera:
a) Criteris avaluables a través de fórmules: oferta econòmica, millora nivell servei
correctiu, millora nivell servei traspassos i desinstal·lacions (fins un màxim de 55
punts).
b) Criteris subjectes a judici de valor: solució proposada (fins un màxim de 45 punts).
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure les condicions
establertes a l’annex E del plec de clàusules administratives.
-11 ACP aplicable al contracte? Sí.
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15/11/2021 a les 10.00h.
b) Documentació que cal presentar:
Sobre A (documentació administrativa):
- DEUC (https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es)
- Declaració de responsabilitat, veure annex A del plec de clàusules
administratives
- Condicions d’execució i adscripció de mitjans annex E del plec de clàusules
administratives
- Declaració de grup empresarial (si s’escau)
- Compromís de constitució de UTE (si s’escau)
Sobre B (criteris subjectius):
- Memòria tècnica
Sobre C (criteris objectius):
- Oferta avaluable mitjançant fórmules, veure annex B del plec de clàusules
administratives
c) Presentació d’ofertes: Registre SERMETRA, SL
c.1)Presentació Electrònica (si escau):
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=&reqC

d)
e)

ode=viewDetail&idCap=1330100&department=11800&.
S’accepta la facturació electrònica: Sí, si s’escau.
S’utilitza el pagament electrònic: Sí, si s’escau.

-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: SERMETRA, SL
b) Lloc: C/ Balmes, 49, 7a planta, (08007) Barcelona
c) Data:
c.1) Obertura de les ofertes tècniques: 19/11/2021 en acte privat.
c.2) Obertura de les ofertes econòmiques: A partir de la data de l'obertura del sobre
anterior, d’acord amb el que s’indiqui al perfil del contractant
d) Hora:
d.1) Obertura de les ofertes tècniques: 13.00h.
d.2) Obertura de les ofertes econòmiques: A partir de la data de l'obertura del sobre
anterior, d’acord amb el que s’indiqui al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
del sobre B (ofertes tècniques) és privat, i l’acte públic d’obertura de les proposicions
del sobre C (ofertes avaluables a través de fórmules) és públic. L’obertura del sobre es
realitzarà mitjançant la celebració per mitjans electrònics d’un acte en què hi podran
participar tots el licitadors mitjançant l’enllaç que prèviament es publicarà a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
-14 Despeses d'anunci
No s’escau.
-15 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà.
-16 Recurs
16.a) Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via
Laietana, 14 (08003) Barcelona. Termini de 15 dies hàbils.
16.b) Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa
administrativa. Termini de de 2 mesos.
- 17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Jordi Baiget i Cantons
Director General
Signat electrònicament

