Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.

Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari mitjançant acord
marc del contracte de les OBRES DELS CARRILS BICICLETA DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS
BASE (PCB), XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDÀRIA, DURANT EL PERIODE 2017-2018 DE LA
CIUTAT DE BARCELONA 201.1619.063.
1. Entitat adjudicadora
a. Entitat: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
b. Domicili: carrer Bolívia 105, 3ª i 4ª planta
c. Localitat i codi postal: Barcelona, 08018
d. Telèfon: 933034170
e. Fax: 932662094
f. Perfil del contractant: http://www.bimsa.cat/perfilcontractant
g. Direcció de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat
h. Dependència que tramita l’expedient: Departament Jurídic i de Contractació
i. Numero expedient: 201.1619.063
2. Objecte del contracte:
a. Descripció de l’objecte: OBRES DELS CARRILS BICICLETA DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS
BASE (PCB), XARXA BÀSICA I XARXA SECUNDÀRIA, DURANT EL PERIODE 2017-2018 DE LA
CIUTAT DE BARCELONA 201.1619.063
b. Tipologia: Obres
c. Divisió per lots i número: Si. 4 lots. Els licitadors podran presentar oferta per UN, VARIS o TOTS els
lots, però, únicament podran resultar adjudicataris d’UN ÚNIC LOT d’acord amb les regles
establertes en les clàusules 4 i 10 del Plec de Clàusules Particulars. Els licitadors hauran d’indicar el
seu ordre de preferència en l’adjudicació dels lots a l’Annex 4 de l’indicat plec
d. Lloc d’execució: Barcelona
e. Termini d’execució: 12 mesos, més possible pròrroga de 6 mesos
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a. Tramitació: Ordinària
b. Procediment: Obert- Acord Marc Harmonitzat

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la publicació del mateix. El recurs especial tindrà
caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del procediment que serà
objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el termini de 15 dies hàbils abans
esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.
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4. Valor estimat del contracte: 21.006.317,05 EUROS (IVA exclòs), que es correspon al següent
desglossament:

Possibles
modificacions
(20%)*

TOTAL Valor Màxim
Estimat de l’Acord
Marc
(IVA exclòs)

918.941,01€

5.513.646,06€

5.161.593,77€

1.032.318,76€

6.193.912,53€

4.328.868,45€

865.773,69€

5.194.642,14€

LOT NÚM. 4 Xarxa
bàsica, eixos verticals

3.420.096,94€

684.019,38€

4.104.116,32€

TOTAL

17.505.264,21€

3.501.052,84€

21.006.317,05€

Concepte

Valor Estimat
(IVA exclòs)

LOT NÚM. 1 Xarxa
secundària, Districtes
4, 6, 7, 8, 9 i 10

4.594.705,05€

LOT NÚM. 2 Xarxa
Secundària, Districtes 3
i5
LOT NÚM. 3 Xarxa
bàsica, eixos
horitzontals

* Import màxim per modificacions tant de l’Acord Marc com de la contractació derivada.
5. Garantia provisional: no procedeix
6. Garantia definitiva: Garantia de 60.000,00 euros per l’acord marc i garanties addicionals dels contractes
derivats corresponents al 5% de l’import d’adjudicació de cada contracte derivat de l’acord marc.
7. Obtenció de la documentació i informació:
Plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/
8. Requisits específics del contractista: veure clàusula 6.
Segons el RD 773/2015, la classificació requerida és:
LOT 1
GRUP

SUBGRUP

G

6

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001
f

CATEGORIA
Actual
5

LOT 2
De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la publicació del mateix. El recurs especial tindrà
caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del procediment que serà
objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el termini de 15 dies hàbils abans
esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.
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LOT 3
CATEGORIA
CATEGORIA
Reial Decret
Actual
1098/2001
f
5

LOT 4
CATEGORIA
CATEGORIA
Reial Decret
Actual
1098/2001
f
5

9. Presentació de les propostes:
a. Data límit de presentació: 18 d’abril de 2017, fins les 13:00 hores
b. Documentació que cal presentar: veure plec de clàusules particulars
c. Lloc de presentació de les sol·licituds de participació: a les oficines de Barcelona d’Infraestructures
Municipals, SA, Bolívia 105, 4ª Planta, 08018, Barcelona.
d. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: quatre (4) mesos
e. Admissió de variants: no s’admeten variants, millores veure annex 6
10. Obertura dels sobres contenidors dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor (sobre núm. 2):
a. Entitat: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
b. Domicili: carrer Bolívia, número 105, planta baixa
c. Localitat: Barcelona
d. Data d’obertura les ofertes: 25 d’abril de 2017
e. Hora: 13:00 hores.
11. Obertura dels sobres contenidors dels criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics (sobre
núm. 3):
a. Entitat: Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA
b. Domicili: carrer Bolívia, número 105, planta baixa
De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la publicació del mateix. El recurs especial tindrà
caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del procediment que serà
objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el termini de 15 dies hàbils abans
esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
c. Localitat: Barcelona
d. Data d’obertura les ofertes: es comunicarà oportunament
e. Data i hora d’obertura les ofertes: es comunicarà oportunament a través del perfil de contractant, a la
plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/
12. Data remissió anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 3 de març del 2017
13. Altres informacions rellevants, El contracte es podrà modificar en aplicació de les circumstàncies
legalment previstes i allò previst a les clàusules 17 i 23 del Plec.
14. DESPESES DE PUBLICITAT: No superiors a 5.000 EUROS. L’import es repartirà entre els guanyadors
dels lots de forma proporcional al valor estimat de cada lot. Inclou anuncis de licitació i anunci de
formalització.
15. ALTRES DESPESES: dins del preu ofertat el licitador haurà de tenir en compte les despeses
enumerades a la clàusula II. 2 del contracte tipus.
16. CPV: 45233162-2

Barcelona, 6 de març del 2017

Angel Sánchez Rubio
Director General
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De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’anunci es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant del Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la publicació del mateix. El recurs especial tindrà
caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del procediment que serà
objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el termini de 15 dies hàbils abans
esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius
de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació, d’acord amb l’article 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

