ANUNCI
Institut Municipal de Serveis Socials pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 20210105)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Municipal de Serveis Socials.
b) Número d’identificació: 801933103
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut Municipal de
Serveis Socials.
d) Tipus de poder adjudicador:
Administració Pública
e) Número d'expedient: 20210105.
-2
a)
b)
c)
d)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials.
Domicili: C/ València, 344, 2a planta
Localitat i codi postal: BARCELONA, CP: 08009
Codi NUTS: ES511
Adreça electrònica: contractacioimss@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMSS
www.bcn.cat/perfildelcontractant

h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
La prevista en l’article 138.3 LCSP
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONTRACTE DE SERVEIS DE VIGILÀNCIA
DE LA SALUT, I SUPORT A L'ACTIVITAT PREVENTIVA, AMB MESURES
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.
b) Admissió de pròrroga: SI
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: SI. 2 LOTS
d) Termini d'execució: L’execució del contracte s’iniciarà en la
data que es fixi en la formalització del contracte.
f) Codi CPV: 71317200
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis.
b) Tramitació: ordinària.
c) Procediment: obert.
d) Contracte reservat: no.
e) S’aplica un acord marc / sistema dinàmic d’adquisició /
subhasta electrònica.NO
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 713.430,49 euros sense IVA.
Si escau,
a.1) quan les licitacions estiguin dividits en lots, aquesta
informació s’ha de facilitar per a cada lot.
 LOT 1: 613.490,63€ sense IVA
 LOT 2: 99.939,86€ sense IVA

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Descrita a la clàusula 14 del PCAP
-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
- Solvència econòmica i financera:
Descrita a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
- Solvència tècnica i professional:
Descrita a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives
particulars.
-9 Criteris d’adjudicació: Indicats a la clàusula 10 del plec de
clàusules administratives particulars
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte.
Indicada a la clàusula 20 del plec de clàusules administratives
particulars
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:25/05/2021
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 29/06/2021 (10h matí)
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 8 del plec de
clàusules administratives particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: NO
c.2)Presentació Electrònica: https://licitacions.bcn.cat
d)Possibilitat de presentar ofertes per a tots els lots.SI
e)
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador: NO
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut Municipal de Serveis Socials.
b) Lloc: Institut Municipal de Serveis Socials.
c) Data: Es publicarà oportunament al perfil del contractant.
Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el
termini es prorrogarà automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: Es publicarà oportunament al perfil del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura del sobre B és públic.

-15 Despeses d'anunci
No es preveuen despeses de publicitat.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català/ castellà
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal català de
contractes del Sector Públic.
b) Adreça: Via Laietana 14
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils computats de
conformitat amb l’article 50.1 LCSP o en cas de nul·litat en els
terminis previstos a l’apartat 2n.
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: LES CONSULTES ES PODEN ENVIAR A LA
SEGÜENT ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC: contractacioimss@bcn.cat

27 de maig de 2021

Rosa Martín i Niubó
Cap de departament de serveis jurídics de l’IMSS
Secretària delegada P.D de 4 de març de 2019

